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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Tudománymetria, bibliometria

1/2015

Stone, Sean M. – Lowe, M. Sara: who is citing undergraduate theses 
in institutional digital repositories? : implications for scholarship and in-
formation literacy. – Bibliogr. In: College & undergraduate libraries. – 21. 
(2014) 3-4., p. 345-359.

Ki hivatkozik az intézményi repozitóriumokban található szakdolgozatok-
ra?

Bibliometria; Disszertáció; egyetemi hallgató; elektronikus könyvtár; Hi-
vatkozás; Hozzáférhetőség

Az egyetemi hallgatók diplomamunkái hozzáférhetők nyílt hozzá-
férésű repozitóriumokban. Ez azt jelenti, hogy a diákok munkája 
beleépül a tudományos kutatások világába, és ha igen, ez hogyan 
zajlik? A szerzők kiválasztottak hallgatói záródolgozatokat tartal-
mazó intézményi repozitóriumokat, és a Google Scholar hivatko-
zási módszerével (forward citation) kerestek címeket, hogy megál-
lapítsák, hivatkoztak-e ezekben egyetemi hallgatók kutatásaira. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a felsőévesek diplomamunkáira való 
hivatkozások 24%-a lektorált folyóiratokban volt, és 33% szakdol-
gozatokban és disszertációkban. A cikk vizsgálta a hivatkozások 
forrását és a diákok tudományos munkájának potenciális értékét, 
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valamint mindezek kihatásait a diplomázó hall-
gatók számára szervezett információ műveltségi 
kurzusokra.

(Autoref.)

2/2015

tuoMaaLa, otto – JärveLin, Kalervo – vaKKa-
ri, Pertti: evolution of library and information sciene, 
1965–2005 : content analysis of journal articles. – 
Bibliogr. In: Journal of the association for informa-
tion Science and technology. – 65. (2014) 7., p. 
1446-1462.

A könyvtár- és információtudomány fejlődése, 1965–
2005: a folyóiratcikkek tartalmi elemzése

Felmérés; Folyóirat -könyvtári; Könyvtártudományi 
szakirodalom

A cikk először a könyvtár- és információtudo-
mány (KIT) magfolyóirataiban 2005 óta publi-
kált tudományos cikkeket elemzi. A KIT fejlő-
dését is vizsgálja 1965-től 2005-ig összehason-
lítható adatállományok alapján az 1965., 1985. 
és 2005. évekből. Mindkét esetben a szerzők 
bemutatják, hogy (a) milyen a tudományos cik-
kek témák szerinti megoszlása, és (b) milyen 
szemléletmódokat, kutatási stratégiákat és mód-
szereket alkalmaztak a cikkekben. E vizsgálat 

alapján 2005-ben a KIT leggyakrabban kutatott 
területe az információtárolás és –visszakeresés, 
a tudományos kommunikáció, a könyvtári és in-
formációs szolgáltatások és az információkere-
sés volt. Ugyanezek a területek képezték a KIT 
mennyiségi magját az 1965 óta eltelt években is. 
Az információ-visszakeresés évek óta a legnép-
szerűbb kutatási terület. A könyvtári és informá-
ciós szolgáltatásokra vonatkozó kutatások ará-
nya csökkent 1985 után, de az információkeresés 
és a tudományos kommunikáció népszerűsége 
nőtt a vizsgált időszakban. A kutatások fókuszá-
ban a könyvtárak és tájékoztatási intézmények 
helyett a felhasználók és a számukra fejlesztett 
rendszerek állnak. Az empirikus kutatási straté-
giák aránya magas volt, és idővel nőtt is, ame-
lyek során a kérdőíves felmérés volt az egyetlen 
és legfontosabb alkalmazott módszer. 1985 után 
azonban az értékelés és a kísérletezés jelentősen 
emelkedett. A konceptuális kutatási stratégiák és 
a rendszerelemzés, a leírás és a tervezés eléggé 
közkedvelt volt, de ma már hanyatlóban van. 
1965 és 2005 között a legjelentősebb változást 
egyrészt a könyvtári és információs szolgálta-
tások iránti csökkenő érdeklődés, másrészt az 
információkereséssel és a tudományos kom-
munikációval kapcsolatos kutatások számának 
növekedése jelenti.

(Autoref.)

Könyvtár- és tájékoztatásügy
Nemzeti könyvtárügy

3/2015

aLen’Kova, Svetlana anatol’evna: Podhody k 
ocenke éffektivnosti gosudarstvennyh vloženij v raz-
vitie bibliotečnogo dela. – Bibiogr. 10 tétel In: Bibli-
otekovedenie. – (2014) 3., p. 19-22.

a könyvtári fejlesztésekre fordított állami befekteté-

sek hatékonyságának mérése

Fejlesztési terv; Hatékonyság; támogatás -pénzügyi 
-állami, hatósági; társadalmi követelmények

A könyvtárügy fejlesztése az állam részéről az 
innovációs irányítási döntések mellett jelentős 
pénzügyi támogatást is igényel. Az orosz kor-
mány 2020-ig szóló társadalmi-gazdasági fej-
lesztési koncepciója érinti a kultúrát és a könyv-
tári innovációs politikát is: a kultúrának vezető 
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szerepet szán a gazdaság innovációs típusú ala-
kításában. A cél az egyes emberek és az egész 
társadalom kulturális és szellemi potenciáljának 
fejlesztése. A minőségi mutatók és eredmények 
eléréséhez a fő irányok a következők:

a kulturális javak, a kulturális és művészeti ok- –
tatás maximális elérhetőségének biztosítása;
a feltételek megteremtése a szolgáltatások sok- –
féleségéhez és minőségének emeléséhez;
az Oroszországban élő népek kulturális örök- –
ségének megőrzése és népszerűsítése;
a kulturális potenciál felhasználása az or- –
szágról külföldön alkotott pozitív kép kiala-
kításához;
a szervezeti, gazdasági és jogi mechanizmusok  –
javítása a kulturális szféra fejlesztéséhez (első-
sorban a szerzői jog megvalósítása).

Az állami befektetéseket az Oroszország kul
túrája a 2012–2018. években c. szövetségi cél-
program írja elő. A vonatkozó kormányhatározat 
többek között a határidőket, a forrásokat és az 
irányokat szabályozza. Gazdasági szempontból 
a lényeg a korlátozott állami források célirányos 
felhasználása. A feladatok fontossági sorrendbe 
állításának kritériumai: a programban szereplő 
feladatok újdonsága, koordináció a műszakilag 
összefüggő ágazatok irányításában, a gazdaság 
technológiai korszerűsítése, a tudományra épü-
lő termékek exportjának fejlesztése, a program 
megvalósításának társadalmi-gazdasági és öko-
lógiai következményei. Az állami megrendelő 
évenként átnézi a projekteket, ezekből pályázati 
úton kiválasztja azokat, amelyek az aktuális in-
tézkedési tervbe kerülnek.
A projektek hatékonyságának meghatározásá-
hoz a megvalósítás minden következményét fi-
gyelembe kell venni, beleértve a nem gazdasági 
jellegűeket is, mint a külső hatások és a közjó. 
A külső hatások olyan gazdasági és egyéb kö-
vetkezményeket jelentenek a termékek és szol-
gáltatások előállításakor, amelyeket a piaci árak 
nem tükröznek. A közjó hasznos hatását közvet-
lenül nem lehet mérni. Az orosz jogszabályok 
nem ismerik a „hasznos hatás” fogalmát, csak a 
társadalmi hatékonyságét. A termelés társadalmi 
hatékonyságát az életmódnak és -minőségnek az 
élettartamban tükröződő mutatói általánosítják. 
A célprogramok hatását a könyvtárügyben a hi-

teles információhoz való szabad hozzáféréshez 
lehet kötni.
Az Oroszország kultúrája célprogram hatékony-
ságának elemzésekor figyelembe kell venni az 
állami finanszírozás sajátosságát: a befektetést 
nem a befektető kapja vissza, hanem egy harma-
dik személy (az állam fedezi a költségeket, az 
eredményeket a társadalom kapja).
A társadalmi hatékonyság meghatározásának 
célja az állami kiadások és a társadalom érde-
keinek kielégítése közötti megfelelés feltárása. 
A társadalom érdekeinek kielégítése a kitűzött 
célok teljesítését jelenti – tehát, a társadalmi ha-
tékonyság a költségvetési kiadások és az állami 
befektetésekből kapott eredmények aránya a tár-
sadalmi célokhoz és eredményekhez. Ha a cél 
az egyes személyek és a társadalom kulturális és 
szellemi potenciáljának növelése, akkor az állam 
célirányosan változtatja a társadalmi rendszert. A 
fentiek alapján a fogalmak meghatározása:

költségvetési befektetések társadalmi hatása a  –
társadalmi rendszerben a lakosság életszínvo-
nalával és -minőségével jellemezhető változá-
sok eredményeinek abszolút értéke;
a költségvetési befektetések társadalmi ha- –
tékonysága a társadalmi rendszer változásai-
nak aránya a költségvetési kiadások eredmé-
nyeihez.

Az államnak a szociális szféra pénzügyi támoga-
tására és fejlesztésére fordított kiadásait igazság-
talanul sorolják a nem hatékony költségek közé. 
A könyvtárakba történő befektetések valójában 
a tudást, az emberek fejlődését, a polgári társa-
dalom kialakítását eredményezik, ezért az állami 
stratégia kategóriájába tartoznak.

(Viszocsekné Péteri Éva)

4/2015

erMaKoFF, thierry: Digtale Medien, rückgang der 
Besucher und eine Gebietsreform : Frankreichs Bib-
liotheken stehen vor drei großen Herausforderun-
gen : ein Überblick über die Bibliothekslandschaft im 
Gastland des diesjährigen iFLa-weltkongresses In: 
BuB. – 66. (2014) 7/8., p. 560-563.
res. angol és francia nyelven
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Áttekintés Franciaország könyvtárairól az iFLa idei 
világkongresszusa alkalmából

Könyvtári rendszer -országos

A cikk a francia könyvtártípusokról ad átte-
kintést a német szakmai érdeklődők számára a 
Lyonban megrendezett IFLA világkonferencia 
alkalmából. A nemzeti könyvtárak részben elő-
ször a párizsi Bibliothèque nationale de France 
(BnF) rövid történeti leírását kapjuk; a jelenleg 
három helyszínen működő intézmény gondozza 
a francia közös katalógust (CCFr) és a jelentős 
digitális könyvtárat is (Gallica). Ezután követ-
kezik két nagykönyvtár, a Pompidou Központ-
ban működő modern intézmény, a Bibliothèque 
publique d’informatiom (bpi), és a tudomá-
nyos és műszaki könyvtár, a Bibliothèque des 
science et de l’industrie (BSI) bemutatása. A 
Strasbourgi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár 
zárja a sort, melyet az első világháború után 
alapítottak egymillió kötettel, és amely mára 
a vallástudományok és az európai kérdések 
országos szakkönyvtára (Centre d’acquisition 
et de diffusionde l’information scientifique et 
technique, CADIST) lett.
Jelentős szerepet játszanak az egyetemi könyvtá
rak (számuk 2010-ben 96 volt), melyek1984 óta 
hálózatba szerveződtek. 2008-ig a felsőoktatási 
és kutatási minisztérium biztosította számukra 
a gyarapítási keretet, majd az egyetemek költ-
ségvetésébe kerültek. A vezetők köztisztviselők 
(conservateurs d’etat), a kisebb könyvtárak ve-
zetői közalkalmazottak (bibliothécares d’etat). 
Néhány egyetemi könyvtár a teljesség igényével 
gyűjti egy-egy tudományterület irodalmát. (A 
vezetőket az egyetem hozzájárulásával az ille-
tékes miniszter nevezi ki.)
A területi könyvtárak közül először a megyei 
kölcsönkönyvtárakkal (bibliothèques centrales 
(1986-tól départementales) de prêt, BDP) is-
merkedhetünk meg (számuk azonos a megyék 
számával, vagyis 96), melyek általában a régiók 
központjában működnek, és a 10 ezer lakosnál 
kisebb településeket látják el irodalommal – 
könyvtárbuszokkal keresik fel az ún. olvasó-
pontokat (points de lecture). A városi és falusi 
könyvtárak száma közel 3000 – ha a képzett 

személyzettel, megfelelő mérettel és gyarapí-
tási összeggel rendelkezőket nézzük –, illetve 
16 ezer, ha az olvasópontokat is idesoroljuk. 
A 36 ezer település könyvtárai szövetségekbe 
tömörülnek, a könyvtárak és hálózataik az ún. 
interkommunális könyvtárak. (Persze számos ki-
vétel is akad.) Ezek a könyvtárak viszonylag rö-
vid ideig tartanak nyitva, és internetkapcsolattal 
sem rendelkezik mindegyik.
Az egyéb könyvtárakhoz sorolhatók a kiemelt 
státuszú városi könyvtárak (Bibliothèques mu
ni cipales classées, BMC), melyeket értékes 
régi könyvállományuk miatt tartanak becsben 
(54 van belőlük), a regionális feladatkörrel is 
rendelkező városi könyvtárak (Bibliothèques 
municipales à vocation régionale, BMVR – 12 
van belőlük), továbbá az egyéb – üzemi, börtön- 
és kórházi – könyvtárak.
Franciaországban három problémával kell a 
könyvtáraknak megbirkózniuk a jövőben: a digi-
tális dokumentumok számának növekedésével, 
az olvasóközönség csökkenésével és egy közeli 
közigazgatási reformmal. Utóbbi következtében 
várható a megyék (és természetesen a megyei 
kölcsönkönyvtárak) megszüntetése.

(Murányi Lajos)

5/2015

HiLLer von GaertrinGen, Julia: Strukturwandel 
der Landesbibliotheken : Fusionen, Kooperationen, 
reorganisationen In: Bibliotheksdienst. – 48. (2014) 
7., p. 483-486.

a tartományi könyvtárak szerkezetváltása. Fúziók, 
kooperációk, átszervezések

Felsőoktatási könyvtár; Működési feltételek; Össze-
vonás -könyvtáraké; regionális könyvtár

Németországban a tudományos tartományi–vá-
ro si könyvtárak igen sokfélék. Hatvanöt tagja 
a könyvtári szövetség (Deutscher Bib lio theks
verband, dbv) regionális munkaközösségének: 
régiek és újak, nagyok és kicsik, univerzálisak 
és speciálisak, szolgáltatásaik vagy állományuk 
miatt becsesek, de valamennyien regionális 
tudományos intézmények. Az évszázadok so-
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rán megszokták, hogy alkalmazkodniuk kell a 
változásokhoz, különböző társintézményekkel 
együttműködniük vagy összeolvadniuk. A meg-
szorítások, a veszteségek újításra ösztönzik őket, 
gyakran gyatra épületekben és anyagi körülmé-
nyek között kell tevékenykedniük, s különféle 
megoldásokkal próbálkoznak.
Az elmúlt évtizedekben az volt a nézet, hogy e 
könyvtáraknak csak akkor van esélyük a meg-
maradásra, ha csatlakoznak a helyi felsőoktatási 
intézmények könyvtáraihoz. (Korábbi példák is 
akadnak erre a megoldásra.)
Manapság még áttekinthetetlenebbé vált a hely-
zet. Több tartományi könyvtár például levált az 
addigi egyetemi könyvtárról, és egy másik tar-
tományi könyvtárral fuzionált. Vannak viszont 
olyan egyetemi könyvtárak is, melyek regionális 
feladatokat is ellátnak.
Ezt követően a szerző – a már említett regioná-
lis munkaközösség vezetője – bevezető írásában 
arra a hét tanulmányra és az abban bemutatott 
intézményre hívja fel a figyelmet, ahol a mostani 
körülmények között valami újjal próbálkoznak. 
(Ezek a Themenheft rovatban kaptak helyet.)
Az első négy tanulmány az átalakulásról számol 
be, így a fuldai regionális könyvtárról, a lippei 
könyvtári központról, a mainzi tudományos vá-
rosi könyvtárról és az augsburgi állami és városi 
könyvtárról. Az utolsó három intézmény eseté-
ben nem a szerkezeti átalakítás a téma, hanem 
az, miként módosult intézményük – a speciális 
coburgi tartományi könyvtár, az oldenburgi 
tartományi könyvtár és a regensburgi állami 
könyvtár – profilja a gyorsan változó szakmai 
környezetben.

(Murányi Lajos)

6/2015

KiLerovÁ, Iveta: Knižničný systém Slovenskej 
republiky v rokoch 2008–2013 In: Knižnica. – 15. 
(2014) 3., p. 21-27.

a Szlovák Köztársaság könyvtári rendszere 2008 és 
2013 között

Jelentés -évi, többévi; Könyvtári rendszer -országos; 
Statisztika

2008 és 2013 között fontos változást jelentett 
számos közkönyvtár és fiókkönyvtáraik meg-
szüntetése. Az iskolai könyvtári hálózatban a 
csökkenés a diákok és tanárok könyvtárainak 
összevonása miatt következett be, a települé-
seken azonban a finanszírozás hiánya okozta a 
megszűnéseket. A települési könyvtárak száma 
a 2008-as 2116-ról 2013-ra 1789-re, az iskolai 
könyvtárak száma 4554-ről 1759-re csökkent. 
Összességében 5 év alatt a könyvtárak száma 
7062-ről 3902-re csökkent. Összesen az 5 év 
alatt 364 könyvtár szűnt meg vagy szünetelt. A 
megszűnt könyvtárak között jelentős számban a 
regionális, kistérségi, valamint a városi könyv-
tárak fiókkönyvtárai szerepelnek. Jellemzőek 
a régiók közötti különbségek, a legrosszabb a 
helyzet a kassai (-77), eperjesi (-79) és beszter-
cebányai (-71) térségben. A megszűntek mellett 
itt a legmagasabb a szünetelők száma is.
2007-től az internetelérések száma főként az 
iskolai könyvtárakban jelentősen javult, meg-
háromszorozódott. Az iskolai könyvtárakban 5 
év alatt 605-ről 1873-ra nőtt az internetes gépek 
száma, a közkönyvtárakban 1523-ről csupán 
1851-re emelkedett. A teljes könyvtári rend-
szerben 3419-ről 5651-re emelkedett 5 év alatt 
a használók számára biztosított internetes hozzá-
férések száma. 2013-ban csupán 481 közkönyv-
tárban volt internetelérés, ez a közkönyvtárak 
26,9%-a. Saját honlappal 93 könyvtár rendel-
kezett, további 327 csak információkat nyújtott 
az interneten szolgáltatásairól. A könyvtárak 
weboldalait több mint 2 és fél millió személy 
látogatta.
Lassan nő az interneten online katalógussal 
rendelkezők száma is, 2013-ban csupán 102 
működő könyvtár (5,7 %) rendelkezett online 
katalógussal, ám a katalógushasználat folyama-
tosan növekszik. Egyre aktívabban használják a 
közkönyvtárak keresői az adatbázisokat is.
Csekély növekedést mutat a vásárolt könyvtá-
ri egységek száma: vészhelyzetet mutatnak a 
közkönyvtárak adatai, ahol 56 ezer egységgel 
csökkent a beszerzett dokumentumok száma. A 
teljes könyvtári rendszerben 2012-ig folyama-
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tosan csökkent, 2013-ra némi emelkedést mutat, 
de az 5 év alatt 77 ezerrel csökkent a vásárolt 
dokumentumok száma. Az öt év alatt a beszer-
zési keretek csökkentek a köz-, felsőoktatási és 
szakkönyvtárakban, emelkedtek a tudományos 
és iskolai könyvtárakban.
Jelentős csökkenés jellemző a kölcsönzések szá-
mában. 2007-ben a teljes könyvtári rendszerben 
mintegy 28 millió, 2013-ban 23,6 millió doku-
mentumot kölcsönöztek. Jelentősen csökkent 
az aktív könyvtárhasználók száma, főként a 
közkönyvtárakban, egyedül a felsőoktatásban 
volt némi emelkedés. A könyvtári rendszerben 
az aktív használók száma a 2008-as 1 207 106-
ról 2013-ra 1 068 525-re esett vissza.
A használók számára szervezett foglalkozások, 
programok száma jelentősen emelkedett. A 
könyvtárak személyi ellátottsága a közkönyv-
tárakban csökkent, az iskolai könyvtárakban 
megháromszorozódott. A könyvtárak számá-
ban összességében fejlődés jellemző az iskolai 
könyvtárakra, a köz- és szakkönyvtárak száma 
azonban csökkent vagy stagnál, ez jellemző a 
beszerzési keretekre és a szolgáltatásokra is.
A humán erőforrás tekintetében csak a tudomá-
nyos és felsőoktatási könyvtárak ellátottsága 
stabil. A közkönyvtárakban jelentős csökkenés 
történt a foglalkoztatottak számában, legrosz-
szabb a helyzet a községi könyvtárakban, ahol 
a könyvtári feladatokat a hivatal munkatársai 
összevont munkakörben vagy önkéntesek látják 
el, a személyzet gyakran változik.
Növekedett a könyvtárhasználati képzés körében 
szervezett foglalkozások száma az iskolai és a 
közkönyvtárakban. Növekszik az elektronikus 
információforrások és szolgáltatások iránti igény 
valamennyi könyvtártípusban.

(Prókai Margit)

Együttmûködés

7/2015

Fernau, Michael: europeana Sounds – ein tor zu 
europas Klang- und Musikerbe In: Dialog mit Biblio-
theken. – 26. (2014) 2., p. 36-40.

europeana Sounds – út európa hangzó és zenei 
örökségéhez

Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Hangarc hí-
vum; Hozzáférhetőség; Megőrzés; Nemzeti könyvtár

Az Europeana Sounds egy Európát átfogó prog-
ram, melynek során három év alatt egymillióra 
fog nőni a digitalizált hangzó dokumentumok 
száma. A tanulmányban a Német Nemzeti 
Könyv tár (Deutsche Nationalbibliothek) zenei 
arc hívumának és a British Library audiovizuális 
rész legének a vezetői mutatják be a programot, 
ahol a britek a projekt irányítói és koordinátorai, 
a németek pedig elsősorban az adatcseréért és 
az online hozzáférésért felelősek.
A 19. század vége óta a hangfelvételek kultúránk 
alapvető részét képezik. A digitális technika ré-
vén jelentősen javult a hozzáférés a kulturális 
örökség eme részéhez. Az Europeana soknyelvű, 
gazdag gyűjteménye 32 millió digitális tárgyat 
tartalmaz 2200 intézmény gyűjteményéből, de 
ennek csak 2%-a digitalizált. Ennek ellenére 
a hangfelvételek és a mozgóképek iránti ér-
deklődés a többivel összehasonlítva tízszeres. 
Európa vezető kulturális intézményei kiváló 
hangarchívumokkal rendelkeznek, azonban a 
hozzáférésnek számtalan akadálya van. Ennek a 
megoldását célozza a 2014 februárjában indult, 
hároméves, több mint 6 millió eurós költségve-
tésű Europeana Sounds projekt.
Először fognak össze neves intézmények a köz-
zététel érdekében, és hogy kicseréljék egymással 
tapasztalataikat. A hangzó anyagok hozzáférésé-
nek biztosításával végre teljes a portál kínálata, 
mivel eddig csak a levéltárak (APEX), a televí-
ziós anyagok (EUscreen), a filmek (European 
Film Gateway) és a könyvtárak (The European 
Library) anyaga volt elérhető. Hogy a tervek va-
lóra váljanak, az alábbi célokat tűzték ki:

a hangzó anyagok számának legalább egy-1. 
millióra növelését,
kétmillió dokumentum metaadatokkal való 2. 
kibővítését,
a zenei kiadók és a jogtulajdonosok közötti 3. 
együttműködést és ajánlásokat a korlátozá-
sok feloldására,
célcsoport-specifikus audiocsatornák kifej-4. 
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lesztése az Europeanában, és
szakértői hálózat kiépítése.5. 

A hangzó anyagok publikált és publikálatlan, va-
lamint rádiós felvételekből állnak majd. Először 
lesznek a hosszabb, közel egyórás hangfelvéte-
lek hozzáférhetőek. A British Library 12 tagál-
lam 24 intézményét koordinálja. A hozzáférés 
javítása alapvető fontosságú a jövő szempont-
jából. (A BL hangzó anyaga több mint ötmillió 
tételes.)
A Deutsche Nationalbibliothek zenei archívuma 
projektpartnerként a már említett feladatok mel-
lett a kereskedelemben már nem kapható hangzó 
anyagok digitalizálása és online szolgáltatása li-
cencmodelljeinek a kidolgozását végzi. A zenei 
archívum hangzó anyagokat és kottákat gyűjt, 
feltár és őriz, közönsége tudósokból, diákok-
ból és gyakorló zenészekből áll. Állománya a 
kötelespéldányoknak köszönhetően már eléri a 
kétmilliót. Használatuk azonban csak helyben – 
Frankfurtban és Lipcsében – lehetséges, olykor 
még úgy sem, hiszen a szerzői jogvédelem miatt 
csak a szerző vagy közreműködő halála után 70 
évvel játszhatók le. (Javulást hoztak az ún. árva 
művek és a kereskedelemben már nem kapható 
hangzó anyagok digitalizálását lehetővé tevő 
jogszabályok – Németországban bizonyos kor-
látok és ellentételezések mellett.) Fontos feladat 
a 450 ezer egység metaadatainak elkészítése és 
a már említett szabadon elérhető audioanyagok 
összegyűjtése.
A projektről bővebb információk a http://www.
europasounds.eu címen olvashatók.

(Murányi Lajos)

Lásd még 64

Könyvtárosi hivatás

8/2015

vaSSiLaKaKi, evgenia – Moniarou-PaPaCon-
Stantinou, valentini: identifying the prevailing im-
ages in library and information science profession : 
is the landscape changing?. – Bibliogr. In: new lib-
rary world. – 115. (2014) 7/8., p. 355-375.

a könyvtárosi hivatásról alkotott kép és sztereotípiák 
a társadalomban: van változás?

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárkép; tömegkommuni-
káció

A tanulmány célja, hogy szakirodalmi áttekin-
tést nyújtson a könyvtárosi hivatásról kialakult 
képről és sztereotípiákról az 1999 és 2013 között 
megjelent publikációk segítségével, különös te-
kintettel a különböző kontextusokban általáno-
san elterjedt könyvtárosképre, valamint ebben az 
idők folyamán felmerülő esetleges változásokra. 
A szakirodalmi áttekintéshez 60 tanulmányt vá-
lasztottak ki, amelyeket a publikációk céljának 
alapos vizsgálata után öt fő témába sorolták be: 
„közvélekedés”, „könyvtárosi vélemények”, 
„hallgatói vélemények, „tömegkommuniká-
ció” és „a kép mint téma”. Azt találták, hogy a 
könyvtárosokról negatív kép alakult ki mind a 
nagyközönség, mind a hallgatók körében. A tö-
megkommunikációs eszközökben a „vénlány” 
kép volt az uralkodó, míg az újságok a férfi 
könyvtárosokra koncentráltak, akiket elbűvö-
lőnek találtak. Gyermekkönyvekben is találtak 
pozitív sztereotípiákat. Általánosságban véve a 
könyvtároskép és a sztereotípiák nem változtak 
az évek folyamán. A szemle csak a 2000 és 2013 
között megjelent angol nyelvű tanulmányokat 
tekintette át a nyelvi korlátok miatt, de a szak-
irodalom alapos elemzését adja a témáról.

(Autoref. alapján)

Oktatás és továbbképzés

9/2015

aSato, noriko: intellectual freedom education in 
Japan and the united States : a comparative study. 
– Bibliogr. In: the international information & library 
review. – 46. (2014) 1-2., p. 1-10.

a szellemi szabadság oktatási Japánban és az 
egyesült Államokban: összehasonlító elemzés
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Felmérés; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Összeha-
sonlító könyvtártudomány; Szellemi szabadság

Az információtechnológia gyors fejlődése alap-
vetően megváltoztatta a hozzáférés paradigmáját 
a könyvtárakban, de a könyvtárosok szerepét 
és feladatkörét is. Annak érdekében, hogy lé-
pést tudjunk tartani ezekkel a változásokkal, a 
könyvtárosképzésen belül a szellemi szabadság 
oktatását újra meg kell vizsgálni és át kell ala-
kítani. Eddig csak kevés tanulmány foglalkozott 
a szellemi szabadság oktatásának helyzetével a 
könyvtárosképző programokban, s még keve-
sebb vizsgálta ezt nemzetközi vagy összehason-
lító megközelítésben. A jelen cikk a szellemi sza-
badság oktatásának helyzetét elemzi Japánban. 
Interjút és felmérést készítettek öt japán könyv-
táros oktatóval, az eredményeket összehasonlí-
tották Bruce Shuman 1977-es felmérésével. A 
Hawaii Egyetem könyvtár- és információtudo-
mányi tantervét használták összehasonlításként, 
illetve egy frissebb, kisebb léptékű felmérés az 
amerikai gyakorlatot is illusztrálja. A tanulmány 
két megállapítása további vizsgálatokat igényel. 
Először is, a szellemi szabadság oktatásának 
japán megközelítése és perspektívája megle-
hetősen elméleti jellegű, míg az amerikaiaké 
egyszerre próbál elméleti és gyakorlati lenni. 
A különbség a könyvtárak, a felsőoktatás és az 
egész társadalom szocio-kulturális környezeté-
vel magyarázható. A tanulmány különbségeket 
talált abban is, ahogyan a szellemi szabadságot 
értelmezik a tanterv egyéb tárgyaihoz viszonyít-
va. A vizsgálat néhány japán résztvevője speciá-
lis tárgynak tartja, amelyet külön tanfolyamokon 
kell oktatni. Amerikában épp ellenkezőleg úgy 

érvelnek, hogy ennek a témának az egész tan-
tervet át kell hatnia.

(Autoref.)

10/2015

iPPoLiti, Cinthya: are you being served? : design-
ing the customer service curriculum. – Bibliogr. In: 
Public services quarterly. – 10. (2014) 3., p. 177-
192.

Ügyfélszolgálati képzés megszervezése egy egye-
temi könyvtárban

egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvtárosi hivatás; 
olvasószolgálat; tanterv, óraterv; továbbképzés

Az ügyfélszolgálat alapvető tapasztalat a haszná-
lók számára, és fontos része annak a légkörnek, 
ahogyan fogadjuk és tiszteljük őket könyvtárun-
kon belül. A University of Maryland könyvtára 
arra a nem csekély feladatra vállalkozott, hogy 
az olvasószolgálatban dolgozók számára kidol-
gozza az ügyfélszolgálati képzés tantervét, és a 
(kreditet nem érő) tanfolyam sikeres elvégzését 
digitális jelvénnyel honorálta. A cikk részletesen 
bemutatja azt az olykor nehéz, gyakran bizony-
talan, de végül is minden fáradságot megérő 
folyamatot, amelynek során meghatározták a 
képzési igényeket, és megvalósították a tanfo-
lyamot annak érdekében, hogy az ügyfélszol-
gálat a munkatársak mindennapi munkájának 
részévé váljon.

(Autoref.)

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak

Lásd 55, 60

Felsôoktatási könyvtárak

11/2015

CHaDweLL, Faye – Sutton, Shan C.: the future 
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of open access and library publishing. – Bibliogr. In: 
new library world. – 115. (2014) 5/6., p. 225-236.

A nyílt hozzáférés jövője és a könyvtárak kiadói te-
vékenysége

egyetemi könyvtár; elektronikus könyvtár; Hozzá-
férhetőség; Kiadói tevékenység -könyvtárban; Prog-
nózis

Az elkövetkező 20 évben a nyílt hozzáférésű 
publikálás válhat majd a tudományos kutatások-
ról beszámoló cikkek, ezzel a kutatási eredmé-
nyek terjesztésének domináns modelljévé. Jelen-
leg a nyílt hozzáférés ún. „arany útja” esetében a 
tartalom azonnal elérhető (bár a folyóiratok né-
melyike a szerzőktől megköveteli, hogy fizesse-
nek a publikálásért). A „zöld út” azt jelenti, hogy 
a cikket előfizetéssel beszerezhető folyóiratban 
publikálják, és ezzel párhuzamosan a kézirat 
végső változatát letétbe helyezik egy nyílt hoz-
záférésű repozitóriumban (a folyóirat kiadója 
még ebben az esetben is élhet embargóval). A 
jövőben a kutatási eredményekhez való azon-
nali nyílt hozzáférés alapkövetelménnyé válhat. 
A könyvtárak mint kiadók ezzel az intézményi 
repozitóriumok révén kulcspozícióba kerülhet-
nek, ugyanis megfelelnek mind a tudományos 
követelményeknek (lektorálás), mind gazdasá-
gilag vonzó megoldást jelentenek (a szerzőnek 
alig vagy semmit sem kell fizetnie).
A nyílt hozzáférésű folyóiratok száma már ma 
is megközelíti a tízezret. Húsz évre előretekint-
ve az várható, hogy a repozitóriumokon alapu-
ló publikálási modell sok tudományterületen 
elterjed majd, sőt a repozitóriumok maguk is 
egyre inkább áttérnek az eredeti tartalom saját 
publikálására. Ami a pénzügyeket illeti, a szer-
zők által fizetendő díjak jelentős csökkenése 
várható. A díjmentes, azonnali nyílt hozzáférés 
érdekében a szerzők együttműködési körökbe 
tömörülnek, kedvező tagsági díj fejében. A felső-
oktatási könyvtárak különböző alapítványokkal, 
pályázati alapokkal, tudományos társaságokkal 
és szakmai egyesületekkel kooperálnak.
Az ArXiv (a Cornell University természettudo-
mányi repozitóriuma) már több gazdasági mo-
dellt is kidolgozott a nyílt hozzáférés hosszú 

távú fenntarthatósága érdekében. Általános vé-
lekedéssé vált, hogy a felsőoktatási könyvtárak 
és intézményeik az előfizetésre szánt összegeket 
távlatilag arra fordítják majd, hogy a kiadókat az 
azonnali nyílt és korlátozás nélküli hozzáférés 
biztosításában támogassák.
A felsőoktatási könyvtárak már jelenleg is so-
kat foglalkoznak a kiadói tevékenységgel. Hat-
van könyvtár létrehozta a Library Publishing 
Coalition (LPC) nevű érdekvédelmi szervezetet. 
A felsőoktatási intézmények kiadói tevékenysé-
güket gyakran teljes egészében a könyvtáraikra 
bízzák. Az intézményi repozitóriumok, a nyílt 
folyóiratok és a digitális közterek ennek a ten-
denciának a megnyilvánulásai. A kutatók várha-
tóan húsz év múlva már nem egy-egy kiemelten 
fontos folyóiratban akarnak majd publikálni, ha-
nem egész életművüket, az abban foglalt külön-
féle dokumentumokat inkább az intézményük-
ben működő repozitóriumokra bízzák.
A nyílt hozzáférésnek és a könyvtárak kiadói 
tevékenységének jövője szorosan összefügg 
egymással. A felsőoktatási könyvtárak szerepe 
megváltozik: az információ fogyasztói helyett 
(akik használóik számára megvásárolják az in-
formációt) az intézményükben működő okta-
tók és kutatók tudományos eredményeit kezelő 
és terjesztő intézményekké válnak. E folyamat 
során az oktatók és más kutatók számára olyan 
kiadói szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek tá-
mogatják a nyílt hozzáférést, és gazdaságosak.
A váltásnak lendületet adhat, hogy a tudományos 
folyóiratok kiadóinak üzleti modelljei már hosz-
szú ideje elégedetlenséget váltanak ki. A felmé-
rések a 2014. évi folyóirat-áremelkedés alapján 
húsz év alatt összesen 250%-os áremelkedést 
prognosztizálnak. A felsőoktatás nincs és nem 
is lesz olyan helyzetben, hogy két dolgot pár-
huzamosan finanszírozzon: az előfizetéseket és 
ezekkel egyidejűleg a nyílt rendszerek és plat-
formok létrehozását. Az egyetemi könyvtárak 
egyre fontosabb szerephez juthatnak egyetemi 
kiadói tevékenységük és repozitóriumaik révén. 
Amikor a felsőoktatási könyvtárak elvállalják a 
nyílt hozzáférésű kiadó szerepét, hagyományos 
szerepkörüket át kell gondolniuk. Új feladat- és 
munkakörök jönnek létre: digitális kiadással 
foglalkozó könyvtáros, kiadói rendszergazda, 



Könyvtári Figyelõ 2015/1104

adatkezelési és hozzáférési koordinátor stb. 
2034-re minden nagy tudományos és felsőok-
tatási könyvtár 3-5 ilyen munkatársat foglal-
koztat majd.
Fontos feladat, hogy a könyvtárak aktívan be-
folyásolják a felmerülő trendek alakulását, és 
az érintett intézmények, könyvtárak és tudósok 
ne egymástól elszigetelve működjenek. 2034-re 
közösen fel lehet építeni a tudományos kommu-
nikáció olyan új, nyílt modelljeit, amelyek tel-
jességgel felszámolják a mai publikálási rend-
szerek korlátait.

(Hegyközi Ilona)

12/2015

MattHewS, Graham – waLton, Graham: Strate-
gic development of university library space : widen-
ing the influence. – Bibliogr. In: new library world. 
– 115. (2014) 5/6., p. 237-249.

az egyetemi könyvtári tér stratégiai fejlesztése a 
Loughborough-i egyetem Könyvtárában

Átépítés; egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvtár-
épület -egyetemi, főiskolai; Munkaszervezés; Ter-
vezés

Az egyetem átfogó fejlesztési tervével összhang-
ban a tanulási terek megújítását is célul tűzték 
ki. Ennek során olyan, rugalmasan alakítható, 
többcélú, továbbá vonzó tanulási és közösségi 
tereket kívántak kialakítani, ahol a hallgatók, a 
dolgozók és a látogatók tanulni, étkezni és pi-
henni tudnak. A terek, a munkaerő és a bevételek 
hatékony kihasználását tűzték ki célul, továbbá 
annak eldöntését is, hogy mely épületek képe-
zik az épített örökség részét (az 1960-as évek-
ből) vagy, hogy mely fölösleges épületeket kell 
lebontani.
Egy-egy könyvtári vezető irányításával, három 
munkabizottságot állítottak fel a munkaerővel, a 
digitális forrásokkal és a fizikai térrel kapcsola-
tos stratégia megalkotására. A munkabizottságok 
három hónapot kaptak a javaslatok kidolgozá-
sára. A fizikai térrel foglalkozó munkabizottság 
különböző hátterű és beosztású munkatársakból 
állt össze. Munkájuk jelentős része a döntések 

megalapozását lehetővé tevő bizonyítékok ösz-
szegyűjtése volt. Ehhez volt alapanyag, mivel 
a könyvtár szisztematikusan és következetesen 
gyűjti a fizikai térre vonatkozó menedzsment- és 
teljesítményadatokat. 2006-ban és 2010-ben is 
végeztek felmérést. Az utóbbi a könyvár átala-
kításának különböző formái nyomán keletkezett 
reakciókat vizsgálta. Általános felmérést három-
évenként (2010-ben és 2013-ban) végeztek.
Megkülönböztetett figyelmet fordítottak a tér-
rel kapcsolatos álló- és mozgóképi információ 
értékelésére, különös hangsúllyal az azonos fi-
zikai helyre vonatkozó longitudinális adatokra. 
Felhasználták a 2014 februárjában átrendezett 
könyvtár fogadtatását vizsgáló hallgatói felmé-
rés adatait is. Elvégezték a könyvtári tér SWOT 
analízisét. A végső döntést a munkabizottságok 
élén álló könyvtári vezetők hozták meg.

(Koltay Tibor)

13/2015

SHarMan, alison: roving librarian : the suitability 
of tablets in providing personalized help outside of 
the traditional library In: new review of academic li-
brarianship. – 20. (2014) 2., p. 185-203.

Barangoló könyvtáros: avagy mennyire alkalmasak 
a tabletek a könyvtárépületen kívüli, személyre sza-
bott segítségnyújtáshoz

egyetemi hallgató; egyetemi könyvtár; Használók 
képzése -felsőoktatásban; Információtechnológia; 
Kommunikáció -használókkal; Könyvtárosi hivatás

West Yorkshire-ben egy közepes méretű egye-
temen (University of Huddersfield) akciókuta-
tást (action research) végeztek a könyvtárosok, 
melynek során 11, tablettel felszerelkezett jár-
káló (barangoló) könyvtáros (roving librarian) 
kísérleti működését vizsgálták. Az előfeltevés 
szerint az információkeresésben nem túl magas 
szinten álló Google generációs hallgatók köré-
ben gyorsan népszerűvé válhat a tájékoztató pult 
bástyája mögül kimozduló, korszerű eszközt 
használó könyvtárosok személyre szabott tájé-
koztatási szolgáltatása.
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A járkáló könyvtáros ideája már legalább har-
minc éves, gyakorlati megvalósulásai a szakiro-
dalomban jól dokumentáltak. Az újdonságot a 
könnyen hordozható, internethez könnyen kap-
csolódó technikai eszközök jelentik, melyekkel 
az egyetem egész területén kalandozhatnak a 
könyvtárosok, azonnali, személyre szabott se-
gítséget nyújtva a hallgatóknak.
A tapasztalatokat a könyvtárosok által kitöltött 
kérdőívek, a szerző személyes élményei és a 
többiek tranzakcióinak megfigyelése útján gyűj-
tötték össze. A könyvtárosok választhattak az 
Android Asus Eee Pad Transformer és az Apple 
iPad táblagép között. Az eredmények összegzé-
sekor előbbi nagy előnyének bizonyult a mobil 
dokkoló által biztosított hosszú üzemidő és a 
csatlakoztatható billentyűzet, mellyel noteszgép 
típusú munkaállomásként is funkcionálhat az 
eszköz. Az iPad mellett szól, hogy ismertebb a 
hallgatók körében, ezért jó szolgálatot tett a hall-
gatókkal való kapcsolatteremtésben. Mindkét 
géppel jól lehetett demonstrálni számukra és az 
oktatók számára is, hogy a könyvtári szolgáltatá-
sok hasznosak, és a hét minden napján 24 órában 
elérhetők. A kísérlet sikeres volt az információ-
keresési szokások fejlesztése szempontjából is, 
mivel a könyvtárosok könnyedén bemutathatták 
a pontos és releváns találatok elérésére szolgáló 
eljárásokat, mint például az idézőjelek, a kulcs-
szavak, a kategóriák használatának célszerű 
módját. Egyúttal fény derült a könyvtárosok 
szakismeretének hasznára is, és barátságosabbá 
vált a viszony a hallgatók és a valóságos könyv-
tár között. A hallgatók megismerték a könyvár 
honlapját is, és hasznos tanácsokkal szolgáltak 
az új, mozgó szolgáltatás népszerűsítéséhez. A 
könyvtárosok szintén sikeresnek értékelték a 
kísérletet. A járkáló könyvtárossággal kapcsola-
tos további terv „A te könyvtárad” név alatt futó 
brand felépítése. Ennek részeként nemrég „A te 
könyvtárad” feliratú cupcake-kel (egyszemélyes 
tortácskákkal) várták a használókat a könyvtá-
rosok az egyetem bejárata előtt. Nem meglepő 
módon eddig ez volt a legsikeresebb akciójuk.

(Fazokas Eszter)

14/2015

tHoMPSon, emily: Markerbot replicator 2 : 3D 
printing tips from an early adopter In: Computers in 
libraries. – 34. (2014) 6., p. 4-8.

3D nyomtatási tapasztalatok egy főiskolai könyvtár-
ban

Egyetemi hallgató; Főiskolai könyvtár; Nyomtatás

Az USA közkönyvtáraiban egy ideje divat lett 
a 3D nyomtatás, de felsőoktatási körökben még 
kevésbé elterjedt. A New York-i Állami Egye-
temhez tartozó oswegói főiskola Penfield könyv-
tárában viszont sikeres beruházásnak bizonyult a 
3D nyomtató, egy MakerBot Replicator 2 meg-
vásárlása, annak ellenére, hogy a főiskolának 
több gép is van a birtokában, ám azokat csak 
bizonyos szakok hallgatói használhatják. Annak 
igénye viszont, hogy legyen egy 3D nyomtató, 
amely valamennyi szak hallgatói számára elér-
hető, nemcsak a diákok, hanem tanáraik körében 
is felmerült. Közülük többen is jelezték, hogy a 
hallgatók felhasználhatják a nyomtatót tanul-
mányaik támogatására. A 3D nyomtató 2013 
februárjában érkezett a könyvtárba, és a tavaszi 
szünet után vehették használatba a hallgatók. 
A tanulási technológiákkal foglalkozó könyv-
tárosnak egy hónapja volt, hogy megtanulja a 
nyomtató használatát, és az igazgatóval, vala-
mint a közösségi koordinátorral kidolgozzák a 
nyomtatási szabályzatot és az árlistát. A fontos 
szabályok között szerepel, hogy tiszteletben kell 
tartani a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogo-
kat, illetve tilos fegyverek nyomtatása.
A nyomtatás folyamata a következőképpen törté-
nik: a felhasználó e-mailben küldi el a könyvtár-
nak a kitöltött űrlapot, és csatolt fájlként a nyom-
tatási modellt. A csatolmányt a könyvtáros tölti 
le, és olvassa be a MakerWare szoftverrel, amely 
3D nyomtatásokra alkalmas ingyenes program. 
Segítségével a könyvtáros eldöntheti, szükséges-
nek érzi-e különböző támasztékok nyomtatását, 
illetve változtathatja a jövőbeli tárgy méreteit. A 
beküldött e-mailben a megrendelőnek van lehe-
tősége további instrukciókat megadni vagy kér-
déseket feltenni, de sok esetben a nyomtatás előtt 
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a könyvtáros ‒ az adatok pontosítása érdekében 
‒ egyébként is felveszi vele a kapcsolatot. Arra 
nincs lehetőség, hogy bárki saját maga kezelje a 
nyomtatót, de bármikor bemehet a könyvtárba, 
és nyomon követheti a nyomtatás folyamatát.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 3D nyom-
tató nagyon népszerű: az első ügyfél egy zooló-
gus hallgató volt, aki egy kígyó koponyájának 
modelljét nyomtatta ki, de azóta például grafikai 
tervezéssel foglalkozó diákok játékmodelleket, 
több hallgató pedig jövőbeli termékek prototí-
pusait nyomtatta. Az iskolai feladatokon kívül 
a fiatalok privát projektjeik érdekében is éltek a 
nyomtatási lehetőséggel: az iskola színeibe öl-
tözött mókus hadsereget, és filmes projektekhez 
nyomtattak különböző kellékeket. A főiskola ok-
tatói még csak most kezdik felfedezni, hogyan 
tudják felhasználni a 3D nyomtatást kutatásaik 
és oktató munkájuk során.
Bár a MakerBot könnyen kezelhető, nem telje-
sen kezdőknek való, mivel rendszeresen merül-
nek fel vele szerelési feladatok. Ehhez a gyártó 
remek leírásokat szolgáltat, és minden segítséget 
megad. A megállapított grammonkénti 20 cent, 
amit a felhasználóknak fizetnie kell a nyomtatá-
sért, bőven fedezi az anyag- és előállítási költsé-
get, valamint a nyomtató esetlegesen felmerülő 
javítási költségeit. Ezenkívül a könyvtárnak volt 
kerete a befolyó összegekből bővíteni a nyom-
tatási színpalettát. A készüléknek nincs szüksé-
ge állandó felügyeletre, de hasznos, ha valaki 
hallja, mivel a leggyakoribb problémák speciális 
hanggal járnak, és a gyors reakció megelőzheti 
a komolyabb műszaki problémát. Ugyanakkor 
a legtöbb problémát az okozza, hogy a készülék 
automatikusan megállít minden folyamatot, ha a 
számítógép, amelyhez hozzá van kötve, ki van 
kapcsolva. Egy alkalommal egy Windows fris-
sítés miatt a számítógép újraindult, a nyomtató 
230C°-on leállította a programot, és nem lépett 
tovább a hűtési folyamatra, ahogy kellett volna. 
Bár a gép eredetileg egy SD kártya csatlakozó-
val rendelkezett, a gyakorlatban kiderült, hogy 
az USB csatlakozós megoldás sokkal megbíz-
hatóbb.
A szolgáltatás továbbfejlesztésének érdekében 
a nyomtató után a könyvtár beszerzett egy 3D 

szkennert annak érdekében, hogy az olvasók 
modellezhessék saját készítésű tárgyaikat.

(Jávorka Brigitta)

Lásd még 17, 18, 24, 26, 33, 40, 42, 50, 61, 62

Közmûvelôdési könyvtárak  
általában

15/2015

HoFSCHire, Linda – wanuCHa, Meghan: Public 
library websites and social media : what’s # trending 
now? In: Computers in libraries. – 34. (2014) 8., p. 
4-9.

Közkönyvtári honlapok és a közösségi média

Felmérés; információtechnológia; Kommunikáció 
-használókkal; Könyvtárpropaganda; Közművelődé-
si könyvtár

A Colorado Állami Könyvtárak kutatói szolgá-
lata 2008 óta kétévente rendszeresen vizsgálja a 
közkönyvtári weboldalakat és az ott alkalmazott 
webes technológiákat. 2008-ban a könyvtárak 
már egyre több olyan webes eszközt kezdtek el 
használni, mint a blogok, virtuális tájékoztatás, 
közösségi hálózatok, amelyekkel interaktívabbá 
tehetők a szolgáltatások.
A 2008-ban 483, 2010-ben és 2012-ben 584 
véletlenszerűen kiválasztott könyvtár honlapját 
látogatták végig a kutatók, hogy ellenőrizzék az 
egyes eszközök (RSS, virtuális referensz, kö-
zösségi hálózatok, mobiltelefonra optimalizált 
weboldal) meglétét. A kutatásba bevont könyv-
tárakat aszerint kategorizálták, hogy mekkora 
lakosságot látnak el a szolgáltatásaikkal. A leg-
alsó kategóriába a 10 ezer fősnél kisebb, a legfel-
sőbe az 500 ezer fős célközönséggel rendelkező 
könyvtárak tartoztak.
A 2012-es eredmények azt mutatják, hogy a 
nagykönyvtárak mindegyike rendelkezik önál-
ló honlappal. A legkisebb könyvtárak esetében 
(10 ezer főnél kisebb célközönség) is 83%-nak 
volt saját honlapja. Ez utóbbi jelentős növekedés 
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a két évvel korábbi 71%-hoz képest. A kisebb 
könyvtáraknál nőtt, a legnagyobbaknál csökkent 
az RSS csatornával rendelkezők aránya. Egyre 
népszerűbb a virtuális tájékoztatás lehetősége. 
2010-ben a könyvtárak 13%-a nyújtott ilyen 
szolgáltatást, 2012-ben már 43%-a. Hasonlóan 
nagy növekedés tapasztalható a mobil eszkö-
zökre optimalizált weblapok tekintetében. Ez 
utóbbiaknál a legnépszerűbbek a mobil alkalma-
zások. A legnagyobb könyvtárak között 5-ből 3 
fejlesztett ilyet. Ezt követik a mobil weboldalak 
(5-ből 2 a legnagyobb könyvtárakban). Ezzel 
szemben a reszponzív webdizájn (ahol a webol-
dal a különböző eszközök kijelzőihez igazodva 
jelenik meg) egyáltalán nem jellemző.
A könyvtárak többsége jelen van valamelyik 
közösségi oldalon. A legnagyobb könyvtárak 
esetében 93%, a 25 000–499 000 főt szolgálók 
körében 83%, a 10 000–24 999 fős célközön-
séggel bíróknál 69%, a legkisebbeknél pedig 
54% legalább egy közösségi oldalon jelen van 
a Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Foursquare, 
Tumblr, Pinterest, Google+ és Vimeo közül. Ez 
minden kategóriában növekedést jelent a 2010-es 
eredményekhez képest. A közösségi oldalak kö-
zül a Facebookot használta a legtöbb könyvtár (a 
legnagyobbak 93%-a), ezt követi a Twitter és a 
YouTube (84 és 60% a legnagyobb könyvtárak 
között). A 2010-es felmérésben még nem szere-
pelt a Foursquare, a Pinterest, a Tumblr valamint 
a Google+. Ez utóbbiak közül a Foursquare-t 
használják a legtöbben (31% a legnagyobb és 
8% a legkisebb könyvtárak körében). Minél 
kisebb a szolgálandó közösség, annál nagyobb 
arányban találhatunk követőket a lakosságon 
belül.
A közösségioldal-használat sajátosságainak 
megértése érdekében a négy legaktívabb könyv-
tár igazgatójával interjút készítettek. Az intéz-
mények igyekeznek olyan tartalmakat közve-
títeni a használóknak, amelyek népszerűsítik a 
könyvtár szolgáltatásait, gyűjteményét és ren-
dezvényeit, valamint elősegítik a használókkal 
való interakciót. A rendezvények tekintetében 
gyakran nemcsak a saját, hanem a helyi közös-
ség más programjaira is felhívják a figyelmet. A 
negatív hozzászólások kezelésében stratégiájuk 
a megjegyzésre való azonnali reakció és a továb-

bi párbeszéd direkt csatornák (e-mail, személyes 
üzenet) irányába való terelése. Minden megkér-
dezett könyvtár méri valamilyen eszközzel a 
közösségi oldalak használatát is. Tapasztalataik 
szerint ez igen költséghatékony módja a közös-
séggel való kommunikációnak.
A 2010-es eredményekhez képest jelentős előre-
lépések történtek két év alatt, ráadásul az előző 
esztendőkben megfogalmazott várakozásokat 
is beigazolták az eredmények. Nagy növekedés 
volt tapasztalható a mobil weboldalak és a kö-
zösségi oldalak használata területén. Ez utóbbi-
ak esetében további bővülés várható, jóllehet a 
technológiák adaptálásában érezhető némi bi-
zonytalanság.

(Tóth Máté)

16/2015

vaKKari, Pertti [et. al.] : Perceived outcomes of 
public libraries in Finland, norway and the nether-
lands. – Bibliogr. In: Journal of documentation. – 70. 
(2014) 5., p. 927-944.

a közkönyvtárak hasznossága Finnországban, nor-
végiában és Hollandiában

Felmérés; Használó; Hatékonyság; Közművelődési 
könyvtár; Összehasonlító könyvtártudomány

Az elmúlt években egyre inkább szükség van rá, 
hogy megindokoljuk a közkönyvtári szolgálta-
tások fenntartásának szükségességét. Az olyan 
szolgáltatók, mint a Google vagy az Amazon, 
erősödő konkurenciát jelentenek a közkönyvtá-
raknak az információszolgáltatásban. Egyre több 
kutatás méri a közkönyvtári rendszer működé-
sének hasznosságát. Finnországban 2010-ben 
végeztek egy kutatást a közkönyvtárak haszná-
lók által is tapasztalt hasznosságáról, ezzel pár-
huzamosan végeztek egy kutatást Norvégiában 
és Hollandiában, amellyel az adatok nemzetközi 
összehasonlításban is elemezhetők.
Finnországban 6000 15 és 80 év közötti lakos-
nak küldték ki a kérdőíveket 2010 májusa és 
júliusa között, amelyekből 1000 érkezett vissza. 
A norvég minta 1001 főből állt, az adatokat itt 
webpanelen keresztül gyűjtötték 2011 szeptem-
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berében. Ez a minta a 18 és 80 év közötti nor-
vég lakosságot reprezentálja. Hollandiában egy 
online panelen keresztül 1025 könyvtárhaszná-
ló és 477 nem használó véleményét gyűjtötték 
össze.
A kutatási kérdések a következők voltak:

Milyen gyakran profitálnak az emberek a 1. 
közkönyvtári szolgáltatásokból az élet külön-
böző területein Finnországban, Norvégiában 
és Hollandiában?
Az érzékelt hasznok struktúrája eltérő-e az 2. 
egyes országok között?
Amennyiben igen, milyen tényezők magya-3. 
rázhatják az országonkénti eltéréseket?

A kérdés úgy hangzott, hogy „Milyen gyakran 
hasznosítja Ön a közkönyvtári szolgáltatásokat 
(beleértve az elektronikus szolgáltatásokat is) a 
következő területeken?” Ezt követően egy hosz-
szú lista következett négy fő területről: 1. Mun-
ka és üzlet (pl. munkahelykeresés, munkahelyi 
feladatok megoldása); 2. Tanulás (pl. önképzés, 
formális képzésben kapott feladatok teljesítése); 
3. Háztartás, életvezetés (pl. gyermekfelvigyá-
zás, egészségmegőrzés, házimunka, utazás); 4. 
Kulturális tevékenységek (pl. színház-, mozi-, 
koncertlátogatás; szépirodalom olvasás vagy 
kreativitás: éneklés, kézimunka, hangszeren való 
játék). Mindezeket egy skálán kellett megjelölni, 
miszerint az adott tevékenységet gyakran, néha, 
ritkán vagy soha nem támogatják a könyvtári 
szolgáltatások.
A finnek azok, akik általában a legnagyobb 
arányban profitálnak a könyvtári szolgáltatá-
sokból az élet egyes területein. Őket követik a 
norvégok, majd a hollandok. A finn válaszadók 

között több mint kétszer annyian voltak azok, 
akik úgy érezték, hogy a könyvtár valamilyen 
formában hasznos volt számukra, mint az őket 
követő norvégok esetében. Az eredmények 
azt sugallják, hogy minél nagyobb összeget 
fordítanak a könyvtári területre általában, an-
nál nagyobb arányban érzik úgy az emberek, 
hogy hasznosultak számukra a szolgáltatások. 
A szolgáltatások színvonalát jellemző adat pél-
dául, hogy Finnországban 1124 lakosra jut egy 
könyvtáros, Norvégiában 2760-ra, Hollandiá-
ban pedig csupán 3311-re. Finnországban 6734, 
Norvégiában 6613, Hollandiában csupán 22 ezer 
főre jut egy könyvtár. A könyvtárak lakosonként 
7,4 dokumentummal rendelkeznek Finnország-
ban, 4,3-mal Norvégiában és mindössze 1,8-cal 
Hollandiában. A szolgáltatások színvonala tehát 
erősen befolyásolja a szubjektív hasznosulás 
érzetét.
Az egyes területeket végigtekintve az derül ki, 
hogy a válaszadók valamennyi országban az 
oktatás területén érezték leginkább hasznosnak 
a könyvtárat, ezt követi a kultúra, a mindennapi 
tevékenységek, végül a munka. A legtöbben az 
olvasás általi szórakozást kapták a könyvtártól 
(a finnek 74, a norvégok 45, a hollandok 70%-a 
az olvasás élményét legalább néha a közkönyv-
táraknak köszönheti), a második legnépszerűbb 
válasz az önképzés volt (finnek 64%, norvégok 
22%, hollandok 25%), a harmadik pedig az 
utazás, szabadidő (finnek 50%, norvégok 18%, 
hollandok 28%).

(Tóth Máté)

Lásd még 60

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás

17/2015

San JoSe Montano, Blanca: the new paradigm 

of collection management in university libraries : 
from crisis to revolution. – Bibliogr. In: Collection 
building. – 33. (2014) 3., p. 90-97,

A gyűjteményszervezés új paradigmája az egyetemi 
könyvtárakban: a válságtól a forradalomig
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Állományalakítás; Együttműködés -belföldi

A spanyol szerző tanulmánya az egyetemi 
könyvtári állomány kialakulását tekinti át, és 
megkísérli a gyűjteményszervezés fejlődését 
tudományfilozófia segítségével bizonyítani, a 
kooperációt alapvető eszközként tekintve.
A könyvtári állomány jellege napjainkig számos 
ponton változott: beszerzése, összetétele, tulaj-
donlása, nagysága, változatossága, a nyomtatott 
és digitális dokumentumok életciklusa, az újfajta 
dokumentumok értékelése és feldolgozása stb.
A könyvtári állománygyarapítás fejlődése leír-
ható a Thomas S. Kuhn (1922–1997), amerikai 
filozófus A tudományos forradalmak szerkeze
te c. művében szereplő időszakokkal. Azt írja 
Kuhn (Gondolat, 1984.), hogy a tudomány nem 
az új ismeretek lineáris felhalmozódásával ha
lad előre, hanem időszakos forradalmakon megy 
keresztül, melyeket „paradigmaváltásoknak” 
is nevezett – ezek során a tudományos érdek
lődés egy bizonyos területen hirtelen alakul át. 
A tudomány általában különböző szakaszokra 
osztható. Az első a megsejtés, melyből hiányzik 
a központi paradigma. Ezt követi a „normál” 
tudomány, amikor a tudós szinte a kirakós játék 
darabjainak összeillesztésével próbálja szélesí
teni a központi paradigmát. A paradigma által 
vezérelve a normál tudomány rendkívül produk
tív: „ha egy paradigma sikeres, a szakmabeliek 
olyan problémákat fognak megoldani, amit a 
tagok aligha hittek, és soha nem vállaltak vol
na a paradigma iránti elkötelezettség nélkül.” 
A normál tudomány időszakában a paradigmá
hoz való alkalmazkodás sikertelenségét nem a 
paradigma megcáfolásának tekintik, hanem a 
kutató hibájának. Amint anomáliás eredmények 
jönnek létre, a tudomány eléri a krízist, amely 
ponton egy új paradigmát fogadnak el, amely a 
régi eredményeket az anomáliás eredményekkel 
egy keretbe foglalja össze: ezt hívják forradalmi 
tudománynak. [A Wikipédia szövegének felhasz
nálásával]
A szerző a tudományos forradalmak elméletét 
alkalmazza a könyvtári gyűjteményszervezésre, 
Kuhn terminológiáját követve:

A paradigma előtti időszak: a „gyűjteményfej-1. 
lesztés” ideája modelljének az elfogadása.

A normál tudomány szakasza, amikor a 2. 
„gyűjteményszervezés” kialakul.
A válság időszaka, amikor a megoldatlan 3. 
anomáliák a gyűjteményszervezés krízisé-
hez vezetnek: „fejlesztés” kontra „szervezés” 
kontra „fragmentáció”.
A forradalmi időszak a gyűjteményszerve-4. 
zésben: a kooperatív gyűjteményszervezés.
A rendkívüli kutatások időszaka: a közvet-5. 
len jövő.

A szerző következtetései az alábbiakban foglal-
hatók össze:

a könyvtárak mindig is alkalmazkodtak törté- –
neti környezetükhöz;
az egyetemi könyvtárak úgy módosították cél- –
jaikat és funkcióikat, hogy egységes egyetemi 
információs rendszert alkossanak;
a hagyományos „gyűjteményszervezés” szab- –
ványai és eszközei igazi forradalmi változá-
son estek át.

Az új „kooperatív gyűjteményszervezésnek” 
ki kell dolgoznia: a könyvtár, az állomány és 
a szervezésének a koncepcióját, a könyvtárnak 
vezérfonalul szolgáló alapelveket, melyek figye-
lembe veszik a használói igényeket, állományát 
és intézményét, és olyan megoldásokat, melyek 
megváltoztatják szabályaikat, politikájukat és 
folyamataikat, ideértve az együttműködést, mint 
a könyvtári tevékenységek gerincét, és ami fej-
lődésének a záloga.

(Murányi Lajos)

18/2015

tyLer, David C. [et. al.] : Don’t fear the reader: li-
brarian versus interlibrary loan patron-driven acqui-
sition of print books at an academic library by relative 
collecting level and by Library of Congress classes 
and subclasses. – Bibliogr. jegyzetekben In: College 
& research libraries. – 75. (2014) 5., p. 684-704.

ne féljünk az olvasótól: van-e különbség a könyvtá-
ros által történő és a használó által kezdeményezett 
beszerzés között a gyűjtőkör szempontjából és a 
Library of Congress szakcsoportjai tekintetében?
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Állománygyarapítás; egyetemi könyvtár; Felmérés; 
Használó

Az utóbbi időben számos publikáció jelent meg 
a használók által kezdeményezett beszerzésről 
(patron-driven acquisition = PDA), amelyek a 
PDA programok alkalmazásával és eredményei-
vel foglalkoznak a felsőoktatási könyvtárakban. 
Mindazonáltal a széles körben elterjedt aggodal-
mak ellenére, hogy a PDA aránytalanságokhoz 
vezet a gyűjteményben, kevés figyelem irányul 
arra, vajon a használók, illetve a könyvtárosok 
vásárlása jelentősen különbözik-e. Ez a tanul-
mány egy egyetemi könyvtárban vizsgálja a 
könyvtárosok és a PDA-s használók beszerzéseit 
gyűjteményi szinten és szakterületek szerint (a 
Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszere 
alapján), hogy megállapítsa, indokolt-e a hasz-
nálói beszerzésekkel kapcsolatos aggodalom.

(Autoref.)

Állományvédelem

Lásd 19, 31, 57, 63

Feldolgozó munka

Lásd 54

Katalógusok

Lásd 20

Információkeresés

19/2015

Ben-DaviD, anat – HuurDeMan, Hugo: web ar-
chive search as research : methodological and theo-
retical implications In: alexandria. – 25. (2014) 1/2., 
p. 93-111.

A webarchívumok kutatási igényű lekérdezése. 
Módszertani és elméleti vonatkozások

elektronikus könyvtár; Gépi információkeresés; Hoz-
záférhetőség; Megőrzés; Számítógép-hálózat

A webarchiválás fordulópontnál tart. Kezdetben 
az URL volt a megőrzés és hozzáférés domi-
náns egysége. Az Internet Archívum Wayback 
Machine szolgáltatása például ezt a megkö-
zelítést tükrözi – alkalmanként egy-egy URL 
megtekintését, kikeresését teszi lehetővé. Az 
utóbbi időben azonban a webarchívumok foko-
zatosan áttértek a keresési interfészekre. A cikk 
az áttérés elméleti és módszertani vonatkozá-
sait tárgyalja a kutatások tükrében. Bevezeti a 
„kutatási igényű lekérdezés” fogalmát, az élő 
weben a vizsgálatokban már alkalmazott gya-
korlatokat, amelyeket az archivált webes adatok 
kritikus vizsgálata során alkalmazni lehet. Az 
újabb módszerek sokféle új elemzési lehetősé-
get kínálnak, amelyeket eddig az URL-lel való 
belépés akadályozott; ilyen például a meglévő 
gyűjtemények újfajta „tálalása” egy-egy téma 
vagy esemény köré szervezve, az archivált tár-
gyak tanulmányozása, és az a lehetőség, hogy 
ne az URL, hanem akár a teljes archívum legyen 
az elemzés egysége – mindez aggregált megte-
kintéssel és összefoglalók segítségével. A cikk 
példákat mutat be a kutatási igényű lekérdezésre 
az Amsterdami Egyetem, a Centrum Wiskunde 
WebART és a Holland Nemzeti Könyvtár pro-
jektje alapján. Azzal zárul, hogy számba veszi 
a kutatási igényű lekérdezési módszer jelenlegi 
és esetleges korlátait, kitérve azokra a módsze-
rekre, hogy e korlátok hogyan küzdhetők le a 
közeljövőben.

(Autoref.)

20/2015

KorteKaaS, Simone – KraMer, Bianca: think-
ing the unthinkable – doing away with the library 
catalogue In: insights. – 27. (2014) 3.

elképzelni az elképzelhetetlent: a könyvtári kataló-
gus megszüntetése
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Dokumentumszolgáltatás; egyetemi könyvtár; Gépi 
információkeresés; online katalógus; Szolgáltatá-
sok használata

A hallgatók és a kutatók egyre inkább eltávo-
lodnak az egyetemi könyvtári weboldalaktól és 
OPAC-októl. A legtöbb hallgató általános gyűj-
tőkörű keresőmotorokat használ. Mivel tudomá-
nyos információ ingyenesen kereshető a Google 
Scholar, valamint fizetős keresőeszközök se-
gítségével, az Utrechti Egyetem könyvtárában 
úgy döntöttek, hogy lekapcsolják a könyvtár 
discovery rendszerét, és nem is fognak új rend-
szert vásárolni, hanem a dokumentumellátásra 
koncentrálnak. Az OPAC-ot megtartották, mert 
úgy látták, hogy egyelőre nincsen alternatívá-
ja. Ehhez át kellett tekinteniük a könyvtárnak 
a tudományos információ szolgáltatásában ját-
szott szerepét. Ennek a folyamatnak a részeként 
felmérést és interjúkat készítettek a felhasz-
nálók körében, akik a Google Scholar mellett 
megtalálták maguknak az előfizetett Web of 
Science és a Scopus szolgáltatást, amelyekhez 
a campuson kívülről és a könyvtári weboldal 
használata nélkül is könnyű hozzáférést alakított 
ki a könyvtár. Közben az OPAC és a discovery 
rendszer használata stabil maradt, míg az előfi-
zetett folyóiratokat többen vették igénybe. Ez 
azt mutatja, hogy a felhasználók más úton is 
eljutnak a cikkekhez, mint a discovery rendszer 
vagy az OPAC.
A könyvtár korábban 1,2 millió keresést muta-
tó discovery rendszerének lekapcsolására 2013. 
szeptember 1-jén került sor. Ezt nem követték 
különösebb problémák vagy panaszok többek 
között azért, mert a lekapcsolást megelőzően 
tájékoztatták a felhasználókat a döntésről és az 
új információkeresési lehetőségekről. Ezenkívül 
átszervezték a könyvtári weboldalt, kiemelve a 
kutatóknak nyújtott szolgáltatásokat.
A következő kihívás az OPAC mint végfelhasz-
nálói keresőeszköz kiiktatása lesz, mivel úgy 
látják, hogy a helyi katalógusok nem életképe-
sek. Ehhez megfelelő alternatívát kell kínálni-
uk, aminek a kulcsa az is lehet, hogy az utrechti 
állományadatok elérhetők a holland közös kata-
lógusban és az OCLC WorldCat-ben is.

(Koltay Tibor)

21/2015

KovÁCS Béla Lóránt – taKÁCS Margit: new search 
method in digital library image collections : a theoret-
ical inquiry. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and 
information science. – 46. (2014) 3., p. 217-225.

Új keresési módszer a digitális könyvtárak képgyűj-
teményeiben. elméleti vizsgálat

elektronikus dokumentum; Gépi dokumentumleírás; 
Gépi információkeresés; Képgyűjtemény

Napjaink könyvtári gyakorlatának egyik kihívá-
sa, hogy a digitális képeken található elemek a 
felhasználók igényei szerint kereshetők legye-
nek. A cikk olyan új keresési módszert mutat 
be, amely ezeket az elemeket és képi környe-
zeteket természetes nyelven teszi kereshetővé. 
A módszer egyik kulcseleme, hogy kibővíti a 
Dublin Core metaadat-rendszert egy új módo-
sítóval, amelynek segítségével az elemek ter-
mészetes nyelvű megnevezéseit és a hozzájuk 
tartozó képi pozíciókat fel lehet sorolni. Ezután 
az elemek megtalálhatók, majd Shannon ent-
rópia képletének egy módosított változatával 
kiszámolható környezetük információs értéke, 
ennek alapján pedig rendezhetők a találatok. A 
módszer alkalmazásával további értékszámítá-
sokat lehet végezni egy kép keretein belül, ami 
a későbbiekben még hatékonyabb kereséseket 
eredményezhet.

(Autoref.)

22/2015

yanG, Sharon Q.: Charting discovery system im-
provements (2010-2013) In: Computers in libraries. 
– 34. (2014) 8., p. 10-14.

A keresőrendszerek fejlődésének feltérképezése 
(2010-2013)

Felmérés; Gépi információkeresési rendszer; Haté-
konyság; információkeresési rendszer értékelése

Egy 2010-ben és egy 2013-ban végzett kutatás 
eredménye azt mutatja, hogy a keresőrendszerek 
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közül az új generációs technológiák „tudása” 
már jócskán felülmúlja a hagyományos kereső-
rendszerekét.
A szakirodalomban az EBSCO Discovery Servi-
ce, az Encore, a Primo, a Summon és a WorldCat 
Local rendszerek használhatóságát vizsgáló 
tesztek és esettanulmányok a leggyakoribbak. 
A vizsgálatok többsége kimutatja, hogy a hasz-
nálók keresési gyakorlata általában szegényes, 
és gyakran képtelenek a források értékelésére és 
differenciált keresési eszközök alkalmazására. 
Viszonylag kevés tanulmány foglalkozik a ke-
resőrendszerek huzamosabb ideig tartó precíz 
figyelésével, értékelésével, összehasonlításával. 
Ezek közül kettőnek az adatai, illetve egymás-
sal azonos, 12 szempontú értékelési rendszere 
szolgál alapul a 2010 és 2013 közötti fejlődés 
történetének feltérképezéséhez. Grafikonon is 
jól ábrázolható az a látványos fejlődés, melyben 
az AquaBrowser, a Primo és a WorldCat Local 
vezet, és a nyílt forráskódú Blacklight is állja a 
versenyt. (Az EBSCO Discovery adatai az első 
felmérésnél még nem álltak rendelkezésre.) A 
részletes összehasonlításból kiderül például, 
hogy míg 2010-ben átlagosan 6,5 speciális funk-
cióval rendelkeztek a rendszerek, addig 2013-
ban már nyolccal. Messze kiemelkedik a me-
zőnyből a Primo, mely a 12 elvárás közül tizen-
egynek megfelel, és egyedüliként rendelkezik 
statisztikai számításokon alapuló rangsorolási 
képességgel. Az egyes művek különböző kiadá-
sainak és megjelenési formáinak az FRBR adat-
modellen alapuló megkülönböztetésére jelenleg 
csak a WorldCat Local és a Primo képes.
Egylépcsős keresést és a lehető legtöbb könyv-
tári forrásban – egyesített, központi indexállo-
mány segítségével történő – egyidejű keresést 
az EDS, az Encore, a Primo, a Summon és a 
Woldcat Local képes biztosítani. E nélkül a rend-
kívül forrás- és technológia-igényes kiegészítő 
nélkül pedig bármely keresőrendszer hátrányba 
kerül. Nagyon nehéz felmérni az összes könyv-
tári forrásból a keresők indexei által lefedett 
tartalmak valódi nagyságát, és még nehezebb a 
webméretű keresőket ebből a szempontból ösz-
szehasonlítani. 2014 júniusában a NISO szab-
ványjavaslatot terjesztett a tartalom- és kereső-
rendszer-szolgáltatók elé, mely az átláthatóság 

érdekében alkalmazandó jó gyakorlat elemeit 
tartalmazza.
A könyvtárak számára mára világossá vált, hogy 
az univerzális, minden könyvtári forrást lefedő, 
egylépcsős keresőrendszerre hiába várnak, mert 
ez elérhetetlen idea. A hibrid rendszer azonban, 
mely egy nagy keresőt kombinál regionális ke-
resőrendszerekkel, nagyobb reményekre jogosít. 
Mindazonáltal a következő években a fejleszté-
sek nyilván folytatódnak, és remélhetőleg ez és 
a NISO kezdeményezése még jobban körvona-
lazott, még hatékonyabb és kifinomultabb rend-
szereket eredményez majd.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 29

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

23/2015

Luo, Lili: text a librarian : a look from the user per-
spective. – Bibliogr. In: reference services review. 
– 42. (2014) 1., p. 34-51.

virtuális tájékoztatás: küldj egy SMS-t a könyvtárosnak!

Felmérés; Mobilkommunikáció; referensz; Szolgál-
tatások használata

2011-ben online és papíralapú felmérés készült 
a My Info Quest virtuális tájékoztatási konzor-
cium 25 tagkönyvtárában. Válasz azonban csak 
7 könyvtárból érkezett. A kérdőívet három hétig 
osztották a könyvtárak felhasználóinak.
A 303 válaszoló felhasználó 84,2%-a nem élt 
az SMS-alapú virtuális tájékoztatási szolgálta-
tással. A válaszok alacsony száma (48) folytán 
és amiatt, hogy a könyvtárak a magánélet titkos-
ságát védendő nem adták ki a kitöltők adatait, a 
rendelkezésre álló alanyokra alapozták a mintát. 
Annak, hogy nem használják a szolgáltatást, el-
sődleges oka, hogy nem tudnak róla, ezért nép-
szerűsítésekor arra is kellene koncentrálni, hogy 
miként lehetne a legjobban használni. Emellett 
meg kell ismertetni a potenciális felhasználókat 
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azokkal a kérdésekkel, amelyekre a legjobban le-
het SMS-ben válaszolni. A nem használat másik 
oka az volt, hogy sokan nem SMS-eznek.
A harmadik ok az volt, hogy ezek az olvasók 
vagy maguk keresnek információt, vagy más 
tájékoztatási szolgáltatásokkal élnek. Ha őket be 
akarjuk vonni, pontosan meg kell nekik monda-
ni, mit kínál ez a szolgáltatás, kiemelve, hogy 
a könyvtár nyitvatartási idején kívül is elérhető 
lehet, főleg akkor, ha több könyvtár együttműkö-
désben nyújtja. Aki szorong attól, hogy szemtől 
szemben beszéljen a könyvtárossal, annak jó a 
SMS-ezés, ráadásul nem kell internetre kötött 
számítógép, viszont ugyanúgy megőrizhetők a 
kapott információk. Bár a megkérdezetteknek 
csak 15%-a használta az SMS-ben történő tájé-
koztatást, tapasztalataik pozitívak és kielégítőek 
voltak, mivel könnyen használható, kényelmes, 
gyors és megbízható.

(Koltay Tibor)

Lásd még 10, 34

Kölcsönzés

24/2015

DavieS, rachel – Sen, Barbara: overdue books 
at Leeds university Library. – Bibliogr. In: Journal of 
librarianship and information science. – 46. (2014) 
3., p. 226-242.

Lejárt határidejű könyvek a Leedsi Egyetemi Könyv-
tárban

Bírság -kölcsönzésnél; egyetemi könyvtár; Kölcsön-
zés; Könyvtárhasználati szabályzat

Az egyetemi könyvtárak egyre kevesebb for-
rásból próbálják kielégíteni a megnövekedett 
használói igényeket, ezért rendkívül fontos azt 
elérni, hogy a meglévő könyvállomány állandó-
an forgásban legyen. A tanulmány a késedelme-
ket vizsgálja a Leedsi Egyetemi Könyvtárban, 
három fő kérdésre koncentrálva: (1) miért hoz-
zák vissza késve a könyveket a használók, (2) 

mennyire hatékony a késedelmi díjak szabályo-
zásának gyakorlata, (3) javaslatok e gyakorlat 
javítására. A vizsgálat során kétféle módszert 
alkalmaztak: egyrészt 181 könyvtárhasználóval 
nyomtatott kérdőívet töltettek ki, másrészt kva-
litatív interjút készítettek 10 könyvtárossal. A 
késedelmes visszahozatal fő oka az olvasók fe-
ledékenysége, és hogy nem veszik észre, hogy a 
könyvek kölcsönzési határideje lejárt. A könyv-
tár jelenlegi kölcsönzési szabályzatát könnyen 
érthetőnek gondolták, de találtak néhány problé-
mát. Ezek közé tartozik többek között az online 
hosszabbítás nehézkessége, az előjegyzési rend-
szerrel kapcsolatos panaszok, az ellátandó hall-
gatók magas száma és a használók idegenkedése 
a segítségkéréstől. A javításra irányuló javasla-
tok között szerepel az e-könyvek használatának 
ösztönzése, sms-ben küldött emlékeztetők és a 
könyvtár jobb népszerűsítése.

(Autoref.)

25/2015

HJeLt, Marja: verlage, autoren, Leser und Bibli-
otheken profitieren : finnische Bibliotheken stellen 
in Frankfurt ihr nationales e-Book-Projekt vor : er-
folgreiche Kooperation mit vorbildcharakter In: BuB. 
– 66. (2014) 9., p. 620-622.
res. angol és francia nyelven

Kiadók, szerzők, olvasók és könyvtárak is profitál-
nak belőle: nemzeti e-könyv programjukat mutatják 
be a finn könyvtárak a frankfurti könyvvásáron

Elektronikus könyv; Felmérés; Kölcsönzés; Közmű-
velődési könyvtár; Szolgáltatások használata

Kétéves közkönyvtári elektronikuskönyv-prog-
ramjukat mutatják be a finnek Frankfurtban 
fővendégként. Céljuk olyan modell kidolgo-
zása volt, amely a kiadóknak rentábilis üzle-
ti tevékenységet, a könyvtáraknak megfelelő 
szolgáltatásokat, az olvasóknak pedig értékes 
hazai irodalmat biztosít. Egy kis ország számára 
nagyon fontos olyan funkciós modellek kidol-
gozása, amelyek elősegítik a nemzeti irodalom 
olvasását.
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A program 2012-ban a különböző licencmodel-
lek tisztázásával és értékelésével indult. Egy mo-
dell (a költségek és a fizetendő díjak mértéke) 
segítségével – mellyel a résztvevők egyetértet-
tek – próbaüzemre is sor került (rövid határidő-
re egyfelhasználós licencekkel). Már az elején 
tisztázták a technikai kérdéseket. Fontos szem-
pont volt, hogy a szolgáltatás (ebib) olvasóbarát 
legyen. Egy kisebb olvasói csoporton tesztelték a 
szolgáltatást, és csak az alkalmazási problémák 
megoldása után próbálták ki szélesebb körben 
a főváros könyvtáraiban. A könyvek használa-
táról a teszt ideje alatt is statisztikák készültek 
(címek, témakör, használói csoportok szerint); 
azt is számba vették, milyen olvasókészülékeket 
használtak, és az e-könyvek forgalmát összeve-
tették a nyomtatottakéval, valamint összegezték 
az olvasói véleményeket kérdőíves felmérés és a 
közösségi média segítségével. (Közben is gyor-
san módosították a szolgáltatást az egybehang-
zó olvasói vélemények nyomán.) A szolgáltatás 
kétféle megoldást kínált, a böngészőn keresztül 
való olvasást és a letöltést. (Utóbbi volt a nép-
szerűbb.)
Az első nagy tesztelési periódus 2012. október 
15-én kezdődött; ebben 36 cím állt rendelkezés-
re (490 licenccel). A másodikban 2013. június 
5-től 102 cím (1000 licenccel) volt elérhető. (A 
kínálat ekkor már felkeltette az olvasók érdek-
lődését, és egy ideig ébren is tartotta azt.) Az 
első szakaszban a kölcsönzések egynaposak és 
hétnaposak voltak, de biztosították az előjegyzés 
lehetőségét. (Később ezt olvasói kérésre módo-
sították két hétre.) Az új szépirodalmi művek 
iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. A máso-
dik szakaszban egy új, éves és húsz felhasználós 
licencmodellt próbáltak ki.
Összesen 18 ezer kölcsönzést regisztráltak a 
tesztidőszakban 12 ezer felhasználóval. A nők 
voltak aktívabb kölcsönzők (56%), a legnép-
szerűbb olvasókészülék a táblagép (55–65%). 
A projekt során szemináriumokat is szerveztek 
a tapasztalatok megvitatása érdekében.
A sikeres tesztek után az e-könyvek szolgálta-
tása 2014 januárjában megindult, bizonyítva, 
hogy érdemes a könyvtáraknak elektronikus 
könyveket eladni.

A frankfurti könyvvásáron a 8. számú épület 
„Digitális innováció” részlegében és a 4. épület-
ben két-két előadás fog elhangzani a projektről, 
míg Finnország pavilonjában pódiumbeszélge-
tésre kerül sor, amelyen írók, kiadók, könyvtárak 
és számítástechnikai cégek képviselői vesznek 
részt. (A projektet népszerűsítő három angol 
nyelvű kiadvány is az érdeklődők rendelkezé-
sére áll majd a könyvvásáron.)

(Murányi Lajos)

26/2015

reeD, Kathleen – BLaCKBurn, Jean – SiFton, 
Daniel: Putting a sacred cow out to pasture : assess-
ing the removal of fines and reduction of barriers at 
a small academic library. – Bibliogr. In: the journal 
of academic librarianship. – 40. (2014) 3-4., p. 275-
280.

a késedelmi díjak megszüntetése és egyéb akadá-
lyok csökkentése egy kis felsőoktatási könyvtárban

Bírság -kölcsönzésnél; egyetemi könyvtár; Haté-
konyság; Kölcsönzés

A 2012/2013-as tanév kezdetén a Vancouver 
Island Egyetem (VIU) Könyvtára – más felsőok-
tatási könyvtárakhoz csatlakozva – megszüntette 
a bírságok legtöbbjét, és egyéb változtatásokat is 
végrehajtott a kölcsönzésben, hogy javítsa a fi-
zikai gyűjteményhez való hozzáférést. Ízelítő az 
intézkedésekből: a késedelmi díjat csak a könyv-
tárközi kölcsönzés és a keresett tananyagok ese-
tében tartották meg, de utóbbi esetben csökken-
tették. A bírságok helyett a késedelem 5., 15. és 
25. napján e-mailben küldenek figyelmeztetést. 
A 25. napon zárolják a késedelmes olvasó elől 
a könyvtári szolgáltatásokat, és számláját meg-
terhelik a dokumentum pótlásának költségével. 
Amikor az olvasó visszaviszi a könyvet, minden 
bírságot törölnek a számlájáról. Ha elvesztette a 
könyvet, meg kell térítenie a pótlás és a szám-
lázás díját.
Egy évvel az intézkedések után a kölcsönzési 
adatok elemzésével és a munkatársakkal készí-
tett interjúkkal értékelték a változásokat. Azt 
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tapasztalták, hogy a bírságok megszüntetése 
nem befolyásolta lényegesen a kikölcsönzött 
könyvek visszahozatalának arányát és a köl-
csönzési adatokat, viszont mind a használók, 
mind a könyvtárosok pozitívan ítélték meg a 
változásokat.
Egy korábbi publikáció szerint a könyvtárosok 
elsősorban azért tartják fenn a bírságokat, mert 
a dokumentumok hatékony kölcsönzésére tö-
rekszenek, a közösség iránti felelősségérzetet 
kívánják erősíteni, és fontosnak ítélik a bevéte-
leket. A vizsgálat azt illusztrálja, hogy a VIU-n 
a bírságok zömének eltörlése nem befolyásolta 
a kölcsönzések mennyiségét. A bevételek csök-
kentek ugyan, de ezzel a könyvtárosok előre 
tisztában voltak.
Egy olyan időszakban, amikor egyre kevesebb 
a „fizikai” kölcsönzés, és a használók egyre in-
kább elvárják az ingyenes információt, a VIU 
könyvtára úgy döntött, hogy nem korlátozza a 
fizikai kölcsönzést. A legtöbb bírság megszün-
tetésével és a kölcsönzési időszak megnövelé-
sével a könyvtár feláldozott némi bevételt, de 
kárpótolta őket az, hogy a használók pozitívan 
fogadták a kezdeményezést.
Az esettanulmány keretében egy kis egyetemi 
könyvtárban, szűk körű elemzés során vizsgál-
ták a szerény bevétel ügyét (maga a döntés is 
viszonylag egyszerűen megszületett). A nagyobb 
intézmények könyvtárai nagyobb mértékben 
függnek a bírságokból származó bevételektől, 
ezért nehezebb hasonló döntést hozniuk. Felme-
rült, hogy a könyvtári bírságok ügyét érdemes 
lenne kritikusan szemügyre venni más köz- és 
felsőoktatási könyvtárakban is.

(Hegyközi Ilona)

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás

27/2015

McGratH, Mike: viewpoint : open access – a nail 
in the coffin of ILL? In: interlending & document sup-
ply. – 42. (2014) 4., p. 196-198.

vélemény: a nyílt hozzáférés lenne a könyvtárközi 
kölcsönzés koporsószöge?

Hozzáférhetőség; Könyvtárközi kölcsönzés

A nyílt hozzáférés (OA) diadalútja 1994 óta tö-
retlen. Az OA folyóiratok kalauzában (DOAJ) 
134 ország közel 10 ezer címe található – ez 1,7 
millió közleményt jelent. A kiadók is próbálkoz-
nak vele, bár felemás sikerrel. Tehát az általunk 
ismert könyvtárközi kölcsönzés már halott, és 
már csak a rendes temetés van hátra? Nos, vár-
junk még azokkal a koporsószögekkel, a dolog 
bonyolultabb, mint aminek látszik.
Az Egyesült Királyságban (UK) az arany út a 
kedvezményezett, de már sokan tiltakoznak a 
szerzői hozzájárulás (APC) miatt: a folyóiratok 
előfizetési díja viszont változatlan. Az Egyesült 
Államok és az EU azonban a zöld út mellett dön-
tött. A brit szerzők publikációi a világ termésé-
nek 7%-át teszik ki, de a Scopus szerint vala-
milyen más országbeli társszerzővel készültek, 
így az UK fel fog hagyni az arany út támogatá-
sával a (zöld) társszerzők érdekében, ami nem 
fenntartható. Számos szakterület szerzői nem 
kapnak támogatást, így nem tudnak majd hib-
rid OA folyóiratokban publikálni, hacsak nem 
fizetik meg a díját, ami nem valószínű. Az ő 
cikkeikhez csak könyvtárközi kölcsönzés útján 
lehet hozzáférni, hacsak a könyvtár nem fizette 
elő a kérdéses szaklapot, vagy ha nem választ-
ják a zöld utat.
Azok a zöld OA cikkek, melyek elő nem fizetett 
folyóiratban jelentek meg, és még valamelyik 
repozitóriumban sem helyezték el őket, vagy 
még embargósak, vagy egyszerűen nem lelhetők 
fel, mind könyvtárközi kölcsönzést igényelnek. 
Az USA, az UK és az EU is féléves embargó-
ban egyezett meg a természet-, a műszaki és a 
matematikai tudományok (STEM) terén, míg 
a társadalom- és humán tudományok (HSS) 
esetében ez az idő egy-két év, amennyiben a 
cikkeket közpénzből támogatták. Ha sokáig 
fennmarad ez a rövid embargó, le fogják mon-
dani a folyóiratokat a könyvtárak, s az első hat 
hónapban könyvtárközi kölcsönzésben fogják 
beszerezni a cikkeket, utána pedig valamelyik 
repozitóriumból.
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Van néhány egyéb ok is, melyek tovább fogják 
éltetni a könyvtárközi kölcsönzést:

a keresett cikkek zöme csak nyomtatott for- –
mában létezik;
a nyílt hozzáférésű cikkért nem fizet a vég- –
felhasználó;
a nyílt hozzáférésű cikkek a közkönyvtárakban  –
elérhetők, de sem letölteni, sem kinyomtatni 
nem szabad: marad a könyvtárközi kölcsön-
zés (másolatban);
a nyílt hozzáférésű cikkeket átdolgozva újra  –
közölheti egy nem nyílt hozzáférésű folyóirat, 
így ha az adott könyvtár nem fizette elő, csak 
könyvtárközi kölcsönzéssel juthat a cikkhez.

A brit szerző azzal a következtetéssel fejezi be 
írását, hogy a könyvtárközi kölcsönzés fontos 
szerepe megmarad a nyílt hozzáférés uralta kö-
rülmények között is, sőt, a könyvtárközi köl-
csönzést végző gyakorlottságára és komplex 
tudására még nagyobb szükség lesz ezután. Ezt 
is figyelembe kell venni, amikor a szolgáltatás 
tervezése során a nyílt hozzáférés hatását kell 
mérlegelni.

(Murányi Lajos)

28/2015

ScHÖPFEL, Joachim: open access and document 
supply In: interlending & document supply. – 42. 
(2014) 4., p. 187-195.

a nyílt hozzáférés és a dokumentumszolgáltatás

Dokumentumszolgáltatás; elektronikus könyvtár; 
Hozzáférhetőség; Könyvtárközi kölcsönzés

A nyílt hozzáférést sokféleképpen ítélik meg. 
Vannak, akik a dokumentumszolgáltatás in-
gyenes alternatívájaként tartják számon; a do-
kumentumszolgáltatók inkább fenyegetésnek, 
mint lehetőségnek tartják; a kiadók pedig álta-
lában sem a nyílt hozzáférést, sem a dokumen-
tumszolgáltatást nem kedvelik, mert nem tudják 
saját játékszabályaikat érvényesíteni. A cikk a 
2004 és 2011 között erről a kérdéskörről szüle-
tett szakirodalmat szemlézi, sokszor hivatkozva 
a gyakorlatra.

A közvélekedés a nyílt hozzáférést trendinek 
tartja, a dokumentumszolgáltatást nem. A két 
szolgáltatási forma a gyakorlatban egymástól 
elszigetelten működik, mind kommunikációs, 
mind stratégiai szempontból. Kapcsolatukkal 
eddig kevés kutatás és publikáció foglalkozott.
A dokumentumszolgáltatás iránti igény vissza-
esését sokan magyarázzák a nyílt hozzáféréssel 
(mivel az online források általa is könnyebben 
hozzáférhetőek); a másik okként a licencek 
keretében beszerzett tartalmakat említik. A do-
kumentumszolgáltatás különböző területeit az 
egyes országokban eltérő mértékben érinti a 
nyílt hozzáférés terjedése. Összességében meg-
állapítható, hogy a dokumentumszolgáltatás 
egyelőre még nem került csődbe a nyílt hozzá-
férés miatt.
A hagyományos dokumentumszolgáltatók jól 
ismerik a használók igényeit, ami kulcsfontos-
ságú a gyarapítási politika, az együttműködés 
és a forrásmegosztás szempontjából. A nyílt 
hozzáférés potenciális lehetőségei attól függ-
nek, hogyan fejlődik tovább ez a megoldás (a 
fő szempontok: mennyire írják elő kötelezően a 
finanszírozók és az intézmények a nyílt hozzá-
férésű publikálást, továbbá a tudományos pub-
likációk milyen arányban terelődnek át a nyílt 
hozzáférésű folyóiratokba).
A felsőoktatási könyvtárosok szerint a doku-
mentumszolgáltatás jövőjét a szerzői jog fogja 
leginkább befolyásolni, a használók ugyanis 
jogtiszta megoldásokra vágynak. Előadódhat, 
hogy a felsőoktatási könyvtárak visszavonulót 
fújnak, és ezután csak a hagyományos (és mi-
nimális) könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatá-
sokkal élnek, amely a közszférára, a felsőokta-
tásra és a kutatási intézményekre támaszkodik, 
és mellőzni fogják az üzleti, kutatási és magán 
megrendelőket. A dokumentumszolgáltatás ezál-
tal egyfajta Facebook-közösséggé válna, amely 
különböző hozzáférési és felhasználási jogosult-
ságokat biztosít egyes használói csoportoknak. 
Ez nem lenne kielégítő megoldás.
Egy másik lehetőség: a szolgáltatások fejlesz-
tése. A nyílt repozitóriumok és a nyílt hozzá-
férésű folyóiratok részben kielégítik ugyan, de 
nem helyettesítik a dokumentumszolgáltatást. A 
nyílt hozzáférést lehet horizontálisan integrálni 
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(ekkor a szolgáltatások kínálatát bővítik a nyílt 
hozzáféréssel, anélkül, hogy az alapkínálatot 
megváltoztatnák; a gyakorlatban ez dominál) és 
vertikálisan integrálni (ekkor a nyílt hozzáférés – 
választható vagy kötelező jelleggel, látható vagy 
nem látható módon – kiegészítő szolgáltatásként 
közvetlenül kapcsolódik a dokumentumszolgál-
tatáshoz, és az alapkínálat is módosul). A tapasz-
talatok szerint a használók egyre kevésbé szorul-
nak közvetítőre az információkeresésben. Mivel 
azonban színvonalas, jogtiszta és jól használható 
információt keresnek, vertikális integráció ese-
tén elengedhetetlen a könyvtári háttérmunka, a 
megbízható visszakeresés.
A tudományos irodalom hozzáférhetősége nem 
egyenletesen oszlik el. A dokumentumszolgál-
tatás az egyik módszer a helyzet kezelésére, az 
információ újraelosztására; közte és más, pél-
dául referensz szolgáltatások között ma már el-
mosódnak a határok. A nyílt hozzáférés már sok 
változást idézett elő, és ez várható a jövőben is. 
További kutatásokra van szükség olyan kérdések 
tisztázása érdekében, mint például, hogy a szak-
mai közvélemény csak a nyílt hozzáférés kínálati 
oldalával (a repozitóriumok infrastruktúrájával 
és a szerzők közlési díjaival) szándékozik-e fog-
lalkozni, és az információigények kielégítését a 
piaci erőkre kívánja-e hagyni.

(Hegyközi Ilona)

Tájékoztatási eszközök

29/2015

vinSon, thomas Corey – weLSH, teresa S.: a 
comparison of three library and information science 
databases. – Bibliogr. In: Journal of electronic re-
sources librarianship. – 26. (2014) 2., p. 114-126.

Három könyvtár- és információtudományi adatbázis 
összehasonlítása

Felmérés; Könyvtártudományi adatbázis; Összeha-
sonlító könyvtártudomány; Teljes szövegű adatbázis

A tanulmány a Library, Information Science 
& Technology Abstracts (LISTA), a Library 
Literature & Full-Text Articles (LLISFT) és az 
Information Science & Technology Abstracts 
(ISTA) tudományos adatbázisokat hasonlítja 
össze. Öt különböző keresési stratégiát alkal-
maz, hogy feltárja a három könyvtár- és in-
formációtudományi (KIT) adatbázis anyagát 
kiválasztott témákról és a köztük lévő átfedés 
mértékét. A tanulmány hasonló keresési stra-
tégiákat használ, mint a Read és Smith által 
2000-ben végzett, KIT adatbázisokat összeha-
sonlító vizsgálat, hogy az eredmények a kivá-
lasztott témakörökben egymáshoz mérhetők 
legyenek. A LISTA rendelkezik a legszélesebb 
gyűjtőkörrel, az ISTA erőssége a technológiai 
jellegű tartalom, az LLISFT adatbázisban pe-
dig inkább a hagyományos könyvtári témák 
dominálnak. Gyűjtőkörének gazdagsága miatt a 
LISTA logikus választás lenne azon könyvtárak 
számára, amelyek csak egyetlen KIT adatbázis 
előfizetését engedhetik meg maguknak. A felső-
fokú képzést támogató könyvtáraknak viszont 
mindhárom adatbázis előfizetését mérlegelniük 
kellene, hogy biztosítsák mind a technológiai, 
mind a könyvtárosképzéshez és a könyvtári szol-
gáltatásokhoz kapcsolódó hagyományos témák 
lefedettségét is.

(Autoref.)

Hátrányos helyzetû  
olvasók ellátása

30/2015

SCHneeHorSt, Susanne: interkulturelle Biblio-
theksarbeit ganz praktisch : das Portal www.in-
terkulturellebibliothek.de In: Bibliotheksdienst. – 48. 
(2014) 6., p. 384-392.

Bevándorlók könyvtári ellátása németországban: a 
www.interkulturellebibliothek.de portál
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nemzetiségi olvasó; Portál

Az utóbbi évtizedekben mindenki tudomásul vet-
te, hogy Németország a bevándorlás célországa 
lett. Sok könyvtár reagált a demográfiai válto-
zásra, és egyre inkább az interkulturális képzés 
különleges helyeként definiálta magát. Hiányzik 
azonban a központi tájékoztatás és egyéb segít-
ség a többnyelvű gyűjtemények fejlesztésével 

és a különböző interkulturális szolgáltatások 
kialakításával kapcsolatban. 2008 óta a német 
könyvtáros egyesület (dbv) interkulturális szol-
gáltatások bizottsága támogatja az ilyen szolgál-
tatásokat bevezető könyvtárakat többek között 
a www.interkulturellebibliothek.de webportál 
révén, amely elméleti és gyakorlati segítséget 
nyújt.

(Autoref.)

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek

Hálózatok, regionális rendszerek

31/2015

BinGHaM, nicola: Quality assurance paradigms in 
web archiving pre and post legal deposit. – Bibliogr. 
In: alexandria. – 25. (2014) 1/2., p. 51-68.

Minőségbiztosítási paradigmák a webarchiválásban 
a kötelespéldány-jogszabály előtt és után

elektronikus publikáció; Hatékonyság; Jogszabály 
-könyvtárügyi; Kötelespéldány; Megőrzés

A webarchiválásban eltérő minőségbiztosítási 
paradigmák voltak jellemzőek a kötelespél-
dány-jogszabály előtti és utáni környezetben. A 
munkafolyamatok és egyéb folyamatok megvál-
toztak, amikor megtörtént az áttérés a kisebb, 
válogató modellről az egész doménre kiterjedő 
begyűjtésre. A cikk összehasonlítja e két meg-
közelítést, és szól arról, hogy milyen kompro-
misszumokkal járt a webarchiválás nagyságren-
di változása. A nem nyomtatott dokumentumok 
kötelespéldányainak beszolgáltatásáról szóló 
2013. évi brit jogszabály követelményei és a 
webarchiválási tevékenység nagyságrendi válto-
zása új minőségi mérőszámokat tett szükséges-
sé a webarchívumokra nézve. Míg eddig „kézi 
módszerekkel” át lehetett tekinteni egy-egy be-
gyűjtött webhely minden mozzanatát, az új mo-

dell inkább számítógépes módszereket követel. 
A cikk áttekinti a szelektív webarchiválásban 
(pl. Web Curator Tool) és a kötelespéldány-
munkafolyamatban alkalmazott eszközöket 
(Annotation and Curation Tool). Megvizsgálja 
a webarchiválás legfontosabb technikai kérdé-
seit, továbbá azt, hogy a tartalmat hogyan lehet 
prioritási sorrendbe állítani a minőségbiztosítás 
jegyében. A cikk a nagyközönség mellett azok 
számára lehet érdekes, akik a közgyűjtemények-
ben, köztük a nemzeti könyvtárakban dolgoznak 
az online tartalom megőrzésén.

(Autoref.)

Lásd még 19, 63

Könyvtártudományi tájékoztatás

Lásd 37

Közérdekû tájékoztatás

32/2015

HiDer, Philip – Given, Lisa M. – SCiFLeet, Paul: 
Community information portals : content and design 
issues for information access. – Bibliogr. In: Library 
hi tech. – 32. (2014) 3., p. 435-449.
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Közérdekű információs portálok: tartalmi és dizájn 
kérdések

Közérdekű tájékoztatás; Közművelődési könyvtár; 
Portál

Az internet megteremtette a lehetőséget arra, 
hogy a könyvtárak és más szolgáltatók széles 
körű és gazdag közérdekű információs szolgál-
tatásokat nyújtsanak. A közérdekű információs 
portál a közösség számára fontos szolgáltatások-
ról, programokról, csoportokról, eseményekről 
nyújt információkat az egészségügy, pénzügyi 
segítségnyújtás, lakhatás, közlekedés, oktatás, 
gyermekfelügyelet, rekreáció és kormányzati 
ügyek területén.
A kutatás során 100 ausztrál közérdekű informá-
ciós portálból 88-at választottak ki, amelyeket 
először általános tartalmi szempontból elemez-
tek. Ezt követően tovább szűkítették a vizsgált 
mintát 20-ra. Ezeket az oldalakat Nielsen heu-
risztikus értékelése és az Ausztrál Kormányzati 
Információmenedzsment Iroda további tíz hasz-
nálhatósági szempontja szerint vizsgálták. Az 
egyes oldalaknak a vizsgált szempontok alapján 
két kutató egymástól függetlenül adott osztály-
zatot 1-től 5-ig terjedő skálán.
Az eredmények megerősítették, hogy a könyv-
tárak a közérdekű információszolgáltatás meg-
határozó szereplői, ugyanakkor nem ők az egyet-
lenek ezen a területen. A 88 portálból 10-et 
működtetett közkönyvtár, 26-ot valamilyen 
települési szervezet, 31-et a helyi, 6-ot a köz-
ponti kormányzat, 11-et pedig más szervezet. A 
földrajzi lefedettség tekintetében leggyakrabban 
csupán a helyi önkormányzat területe jelenti az 
információszolgáltatás fókuszát (59 esetben), de 
vannak portálok, ahol a régió (8), ahol az állam 
(10) vagy az ország (11). Sokkal több portál 
szolgál vidéki területeket, mint nagyvárosokat. 
A vizsgált portálok közül 75 általában a nagy-
közönségnek szól, míg csupán a maradék 13 
választott egy speciális célcsoportot (pl. etnikai 
csoport, fiatalok, idősek, fogyatékkal élők).
A tartalmazott információ mennyiségét illetően 
nagy eltérések vannak. A legkisebb kevesebb 
mint 100, a legnagyobb több mint 100 ezer re-
kordot tartalmazott. Az információ döntő több-

ségében szöveges, 11 oldalon voltak állóképek, 
18-on pedig térképek a szolgáltatások elérhető-
ségéről. 68 oldalon volt lehetőség kulcsszavas 
keresésre. A portálok közül 66 mind a kormány-
zati, mind pedig a magánszolgáltatásokat bemu-
tatta, 18 csak a nem kormányzatiakat. Az oldalak 
körülbelül egyharmada (36) engedte meg, hogy 
a használók is bővítsék a tartalmat.
A használhatósági vizsgálatba bevont 20 portál 
eredményei rendkívül eltérőek voltak. A szak-
értők által legjobbnak ítélt oldal értékeléseinek 
átlaga 4,55 lett, a legrosszabbnak 3,05. A húsz 
vizsgált szempontból a legjobb értékeket „A 
keretek használatának gondos mérlegelése” 
kapta (4,7), míg a legrosszabbat „A használó 
tudja, hogy éppen hol van az oldalon” (2,7). Sok 
probléma volt azzal, hogy bizonyos oldalak nem 
választhatók el világosan a működtető szervezet 
oldalától. Kevés esetben voltak megtalálhatók 
segítő és magyarázó funkciók. Gyakran nehéz-
kes a tájékozódás az oldalon, nem egyértelmű, 
hogy mi merre található, a terminológia haszná-
lata nem kellően használóközpontú. A többnyel-
vűség kritériuma, különösen az etnikai kisebb-
ségek számára sem mindig teljesül.
A fejlesztések során a megfelelő szabványok 
alkalmazásával a közérdekű információ begyűj-
tésében ki lehetne használni a szemantikus web 
előnyeit. Mindez növelné a portálok megbízha-
tóságát, aktualitását. Lehetővé tenné a közpon-
ti repozitóriumok és a helyi portálok közötti 
információcserét. A fejlesztések másik iránya 
lehetne a második generációs web lehetőségei-
nek kihasználása. A használók bevonása, az in-
teraktív megoldások elkötelezettebbé tennék a 
használókat az oldalak iránt. Mindezekkel ezek 
a portálok még jobban eleget tehetnének a külde-
tésüknek, hogy a közösséget leghatékonyabban 
szolgálva szervezzék az információt.

(Tóth Máté)
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Vezetés, irányítás

Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

33/2015

LiGHtMan, Harriet: reimagining or revisioning? : 
how one library studied information services In: Col-
lege & research libraries news. – 75. (2014) 8., p. 
445-462.

Újraképzelés vagy újraálmodás? Hogyan tanulmá-
nyozta információs szolgáltatásait egy könyvtár

egyetemi könyvtár; Használó; igény; Munkaszerve-
zés; Szolgáltatások

2010-ben az Illinois állambeli Northwest Univer
sity Library (NUL) közszolgáltató egysége át-
szervezésbe kezdett. Egyéves előkészítés után 
új szervezeti struktúrát alakítottak ki: az addigi 
helyhez kötött helyett funkcionális, négyrészle-
ges modellt hoztak létre. Ez azonban csak a szol-
gáltatások teljes felülvizsgálatának a kezdete: a 
következő lépésekre, az egységek és részlegek 
helyének és szolgáltatásainak az ellenőrzésére 
azonnal sor került.
Először az információs szolgáltatások vizsgála-
tára és ajánlások megfogalmazására egy nyolc-
tagú munkacsoportot (information service task 
force, ISTF) hoztak létre.
A szakirodalom áttekintésével kezdték a mun-
kát, de a NUL helyzetének megfelelő cikket 
nem találtak. A legjobb segédletnek a 2011-ben 
megjelent Zlatos – Vyhnanek szerzőpáros köny-
ve (Reconfiguring service delivery) bizonyult. 
Ennek nyomán a munkacsoport arra a következ-
tetésre jutott, hogy a szolgáltatási modell teljes 
felújítást igényel, és hat alapelvet fogalmaztak 
meg:

Igyekszünk láthatóvá és elérthetővé tenni 1. 
magunkat az épület adta lehetőségeken be-
lül.

Udvariasan bánunk az olvasókkal, és közö-2. 
sen derítjük ki, milyen információs igényeik 
vannak.
Azt kínáljuk olvasóinknak, ami lehetősége-3. 
ink és képességeink szerint a legjobban szol-
gálja igényeiket.
Ügyelünk a kommunikáció különböző mód-4. 
szereire.
Segítjük olvasóinkat, és közben felvilágo-5. 
sítást adunk az információs forrásokról és 
szolgáltatásokról.
Úgy hívjuk fel szolgáltatásainkra a figyelmü-6. 
ket, hogy az megfeleljen nekik, és hatékony 
is legyen számukra.

Ennek alapján működött a munkacsoport kilenc 
hónapon át. Abból indultak ki, hogy a könyvtá-
rosok elkötelezettek abban, hogy az egyetemi 
közösség számára színvonalas szolgáltatásokat 
biztosítsanak. Két nehézséget is felfedtek mun-
kájuk során: 1) a főépület belső tereiben nehéz 
eligazodni és 2) a fő tájékoztatópult nem látható, 
ha az olvasó belép a könyvtárba.
Ezt követően úgy vélték, konkrét adatokra is 
szükség van annak alátámasztására, hogy a je-
lenlegi szolgáltatások nem optimálisak, s ezért 
két felmérésre került sor. Az első felmérést olyan 
konzorciumok könyvtárosképző intézeteihez 
küldték, melynek a NUL is tagja (CARLI, CIC, 
ARL). A másodikat az olvasószolgálat munka-
társai körében végezték. (A munkatársak több 
tréning, jobb feliratok, a nyújtott szolgáltatások 
jegyzéke, valamint a tájékozató pontok áthelye-
zése iránti igényt fogalmaztak meg.)
A munkacsoport ajánlásai között szerepelt a 
főkönyvtár három tájékoztatási pontjának (ál-
talános, hivatalos és az információs köztér) 
összevonása és felköltöztetése az első emelet-
re, az irodalomkutatáshoz nyújtott segítségadás 
módosítása, a két fiókkönyvtárban a személyzeti 
modell megváltoztatása, továbbá egy szaktájé-
koztatási portál kialakítása, a telefonos és online 
tájékoztatás korszerűsítése, valamint folyama-
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tos oktatási program a szolgálatban dolgozók 
számára.
A változtatások megvalósítására 2013-ban került 
sor, de befejezték a tájékoztató munka értékelé-
si tervét is, melynek alapján a nyitva tartást és 
a szolgálat létszámát módosították. (A tréning 
program 2014 telén indul.) A szolgáltatások 
színvonalának emelése érdekében végzett mun-
ka tehát folytatódik.

(Murányi Lajos)

34/2015

reD’Kina, N. S.: Kačestvo onlajn-uslug bibliotek. – 
Bibliogr. 6 tétel In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. 
– (2014) 8., p. 18-27.

A könyvtári online szolgáltatások minősége

Felmérés; Hatékonyság; online üzemmód; tájékoz-
tató munka

Az Oroszországi Tudományos Akadémia szibé-
riai tagozatában működő tudományos-műsza-
ki könyvtárban fokozatosan épül az internetes 
könyvtári-információs szolgáltatások rendszere. 
A könyvtárról akkor alakulhat ki pozitív kép, ha 
szolgáltatásait a használók minőségileg megfe-
lelőnek, hasznosnak ítélik. A „minőség” fogal-
ma azonban messze nem egyértelmű, könyvtári 
vonatkozásban az olvasók/használók igényeinek 
lehető legteljesebb kielégítését jelenti. Néhány 
oroszországi könyvtárban a minőségirányítás-
hoz nemzetközi, országos, ágazati vagy vállalati 
szabványokat alkalmaznak. Különböző módsze-
rekkel gyűjtik a használók viszonyát tükröző 
adatokat, különböző minőségi modelleket dol-
goznak ki, meghatározott minőségi kritériumok-
ra és mutatókra támaszkodnak. A használók az 
online szolgáltatások minőségét a költségek, a 
megjelenítés eszközei és módjai, a szolgáltató-
ról alkotott kép stb. alapján értékelik. Ezért az 
interneten szolgáltató könyvtáraknak a használói 
bizalom növelése érdekében érzékelhetővé kell 
tenni a szolgáltatásokat, hangsúlyozni azok je-
lentőségét, értékét, hasznát. A szolgáltatások mi-

nőségi mutatói relatívak, mivel a konkrét hasz-
nálók kérdéseitől és igényeitől függenek.
A Library.ru portálon 2013 végén a virtuális tá-
jékoztató szolgálatok és konzultációk katalógus-
ban 413 könyvtári cím volt. A szolgálatokat vizs-
gálva megállapítható, hogy minőségi, operatív 
szolgáltatásra törekszenek, biztosítva a szolgál-
tatások elérhetőségét és ingyenességét. Néhány 
esetben azonban előfordul, hogy prioritásokat 
jelölnek meg, vagy korlátozzák a kérdések fo-
gadását és teljesítését, például helytörténeti vagy 
olyan tudományos témára, amit az olvasó sem 
önállóan, sem más könyvtárak segítségével nem 
tud megtalálni. Máshol területi korlátok vannak. 
A msytery shopping módszerével 18 különböző 
szervezeti-jogi formában működő könyvtár tájé-
koztató szolgálatában végzett felmérés szerint a 
használók elégedetlenek. A tesztelés során fel-
tett 1–1 faktografikus, tematikus és bibliográfiai 
kérdésre 16 értékelhető választ kaptak, ebből 7 
magas elégedettségi szintet tükrözött, 5 közepe-
set és 4 alacsonyt. Alacsony szintre kerültek a 
faktografikus kérdésre kapott válaszok, mivel a 
használó nem a kért adatokat, hanem csak egy 
utalót (linket) kapott. Tematikus kérdéseknél 
elegendőnek bizonyult a nyílt elérésű, teljes szö-
vegű forrásra utaló hivatkozás. A bibliográfiai 
kérdések pontosítása negatív értékelést kapott 
pontatlansága és megbízhatatlansága miatt. Az 
instabil és változékony szolgáltatásokat a könyv-
táros nem megfelelő személyisége, képzettsé-
ge, az információs források és kommunikáci-
ós eszközök nem elegendő használata okozza. 
Másrészt a rosszul megfogalmazott kérdésre a 
könyvtáros nem tud teljes értékű választ adni; 
ha viszont a válasz nem korrekt, a könyvtár te-
kintélye csorbul, elveszti olvasóját.
Az online szolgáltatásokkal szembeni követel-
mények hasonlóak a hagyományos szolgálta-
tásokéhoz, fontosabbá válik a megbízhatóság, 
operativitás, a bizalom, a kommunikáció, az 
elérhetőség, a nagyobb figyelem a használóra 
és kérdésére. Ide sorolható még az udvariasság 
és a tapintat, a tájékozottság a kérdés megfo-
galmazásához és teljesítéséhez, a válaszadás 
kötelezettsége, korlátlan elérhetőség/a korlátok 
minimálisra csökkentése.
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A szolgáltatások minőségének komplex (pszi-
chológiai, esztétikai és műszaki szempontokat is 
figyelembe vevő) értékeléséhez a használói véle-
mények alapján a termékekkel és szolgáltatások-
kal, a műszaki megoldásokkal és a munkatársak 
képzettségével/kompetenciájával kapcsolatban 
lehet követelményeket meghatározni.
Egyik legfontosabb feladat a minőségjavítás 
érdekében kitűzött célok teljesítése. Ezt segíti 
a közös szolgáltató központok létesítése, inter-
netes tájékoztatás az online szolgáltatásokról, 
elektronikus fizetési lehetőségek, minőségi szab-
ványok kidolgozása.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 3, 12, 44

Pénzügyi és gazdasági kérdések

35/2015

GoLovKo, Svetlana ivanovna: Finansovaâ pod-
derž ka bibliotek : poisk istočnikov i konstruktivnyh 
rešenij In: vestnik Bae. – (2014) 2., p. 58-61.

a könyvtárak pénzügyi támogatása: források és 
konstruktív megoldások keresése

Pályázat -könyvtáraknak; Public relations; támoga-
tás -pénzügyi -társadalmi

Oroszországban a társadalomra hagyományosan 
jellemző jótékonykodás mindig is állami ügynek 
számított, kedvezményekkel, címek és érdem-
rendek adományozásával támogatták és ösztö-
nözték. Mindig voltak a kultúra támogatására, 
fejlesztésére áldozatkész emberek; a 18–19. szá-
zadból a Cári Nyilvános Könyvtár több mecéná-
sának neve is fennmaradt, közülük is kiemelke-
dik báró M. A. Korf (igazgatóként a 19. század 
közepén a könyvtárat Európa második legjobb 
könyvtárává tette), aki meghonosította a dísz-
tag és a levelező tag intézményét. Ezt a címet 
ismert könyvtárosok és könyvkereskedők kap-
ták. 1917 után az adományozás, a mecenatúra 
hagyománya megszakadt. A közkönyvtáraknak 

mind a mai napig szükségük van a gyarapítás-
ban a megújításhoz, az új dokumentumtípusok 
beszerzéséhez szükséges támogatásra. Aktuális-
sá vált a jótékonyság újjáélesztése, fejlesztése. 
Meg kell találni a korszerű módszereket a jövő 
könyvtárosainak ez irányú képzéséhez.
A könyvtárügyben az adományozás magánsze-
mélyek és vállalkozások önkéntes, humanitári-
us és etikai motivációk által keltett tevékenysé-
ge. Sok országban elismerést vált ki, ha valaki 
pénzt fektet a kultúrába; az adományozóról a 
könyvtárak gyakran állományokat vagy magát 
a könyvtárat nevezik el. Nevük megörökítése a 
mecénások újabb nemzedékének lehet vonzó. A 
nem kereskedelmi intézmények küldetésük és 
stratégiai terveik teljesítéséhez különböző pénz-
ügyi forrásokat használhatnak. A fundraising 
(szponzori pénzek keresése és használata), a 
vezetés és a marketing viszonylag új iránya 
bekerült a könyvtári gyakorlatba. A támogatás 
legnépszerűbb formái a jótékony célú segítség, 
a szponzorálás és az alapítványi pályázatok 
(grant). A szponzorok és mecénások keresése 
része a könyvtáros mindennapi feladatának, 
amire a könyvtáros hallgatókat fel kell készí-
teni. A fundraising leghatékonyabb módszerei 
közé tartozik a publikációkban az adományozók 
nevének feltüntetése, sajtóközlemények a jelen-
tős jótékonysági és szponzori tevékenységekről, 
felkérő levelek a potenciális szponzoroknak, az 
adományok emléklapon vagy egyéb formában 
történő megköszönése. Fontos szerepe lehet a 
könyvtár támogatásáért megítélhető prémium-
nak, amelynek modelljét például a könyvtáros 
hallgatók kidolgozhatják.
A regionális gyakorlatban számos eszköz terjedt 
el a jótékony célú tevékenység morális elismeré-
sére és jutalmazására a díszoklevelektől kezdve 
a speciális prémiumokig (például a szentpéter-
vári Daškova díj, amelyet az országos könyvtári 
napon adnak át). A hallgatók képzése során nagy 
hangsúlyt kell fektetni az elismerés alkalmával 
szükséges légkör, a minél nagyobb nyilvános-
ság megteremtésére, például az adományokból 
vett könyvek megjelölésére. A hallgatók az 
ajándékba kapott könyvekből kiállításokat ren-
dezhetnek, prospektusokat állíthatnak össze, a 
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témában sajtókonferenciát imitáló játékot szer-
vezhetnek.
A kiegészítő forrásokhoz tartoznak a kiemelt 
fejlesztési irányokat támogató, jótékony célú 
alapítványok pályázatai. Az 1990-es évektől, 
amikor folyamatosan csökkent a költségvetési 
támogatás, a külföldi pályázatok jelentették a 
könyvtárak egyetlen, innovációs célú pénzügyi 
forrását. A jelenlegi állami alapítványok között 
a legismertebb az Oroszországi Humán Tudo-
mányos Alap és az Alapkutatások Oroszországi 
Alapja. A vállalati alapítványok általában a pro-
filjuknak megfelelő kezdeményezéseket támo-
gatják. Helyi szinten az adományok többnyire 
a vállalkozások termékeiből állnak, a magán-
alapítványok pedig a befektetett tőke kamatait 
ajánlják fel. Oroszországban az egyetlen társa-
dalmi szervezet, az 1991-ben alapított Könyvtári 
Jótékonysági Alap fejlesztési koncepciók, inno-
vációs modellek kidolgozását támogatja, a fiatal 
kutatókat ösztöndíjakkal, pályázatokkal segíti.
A sikeres munka feltétele a fejlesztési mene-
dzser, aki többek között, folyamatosan keresi 
az újabb adományozókat, tartja a kapcsolatot a 
meglévőkkel. Az új pénzügyi források bevonásá-
hoz ismerni kell a könyvtár és támogatói közötti 
együttműködés módszereit és technikáit.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Személyzet

36/2015

noH, younghee: analysis of the effects of a librarian-
prospective librarian mentoring program. – Bibliogr. 
In: Libri. – 64. (2014) 3., p. 224-246.

Egy leendő könyvtáros és könyvtáros közötti 
mentorálási program hatásvizsgálata

Hatékonyság; Könyvtárosi hivatás; Könyv tá ros to-
bor zás; Könyvtáros-utánpótlás; Személyzet

A cikkben ismertetett kutatás egy mentorálási 
program létrehozását és működtetését javasol-
ta annak érdekében, hogy támogassák a leendő 

könyvtárosok és a jelenlegi könyvtári szakem-
berek közötti kapcsolatokat. Ezt követően a 
program eredményeit és hatékonyságát érté-
kelték. A koreai Konkuk Egyetemen erre a cél-
ra egy három hónapos mentorálási programot 
bonyolítottak le önként jelentkező mentoráltak 
és a terepen dolgozó mentorok részvételével. A 
program eredményeit felmérésekkel és minőség-
elemzési módszerekkel tekintették át. A résztve-
vők a mentorálási üléseken főként a szakmával 
mint foglalkozással és a szakmai pályafutással 
kapcsolatos kérdésekre összpontosítottak. A 
mentorálás következtében a mentoráltak szem-
besültek a munkahelyi realitásokkal és felelős-
ségekkel, több információhoz jutottak a szakma-
választás lehetőségeiről, megváltozott viselke-
désük és értékrendjük. A mentorok ugyanakkor 
tanulási lehetőséghez jutottak az önértékelés és 
a felmerülő ötletek és technikák mérlegelése 
területén. A mentoráltak távolabbi céljai pon-
tosabbak és gyakorlatiasabbak lettek, szemmel 
láthatóan tájékozottabbá váltak azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen pályát szeretnének befutni, és 
hogyan tudnak ahhoz hozzájutni. Azok a felső-
évesek, akik részt vettek a mentorálásban, vég-
zéskor jobb alkalmazási arányt értek el a tanszék 
összes hallgatóihoz viszonyítva. A mentoráltak 
GPA (Grade Point Average; amerikai, kb. ta-
nulmányi átlag) számai 3,75-ról 3,84-ra emel-
kedtek. A résztvevők számára az jelentette a 
legnagyobb gondot, hogy a mentorok nagyon 
elfoglaltak voltak, és a program meglehetősen 
rövid ideig tartott. A mentorálási program mind-
két fél számára hasznos volt, mindkét csoport 
jobban megismerte mind saját területét, mind 
saját magát.

(Autoref.)

Marketing, közönségkapcsolatok

37/2015

FeDorov, Andrej Olegovič: Bibliotečnyj blog – 
éffektivnyj kanal kommunikacii sovremennyh biblio-
tek. – Bibliogr. 13 tétel In: vestnik Bae. – (2014) 2., 
p. 53-57.
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Könyvtári blog – a korszerű könyvtárak hatékony 
kommunikációs csatornája

Elektronikus hirdetőtábla; Kommunikáció -haszná-
lókkal; Public relations

Az internetet eredetileg információátvitelre ter-
vezték, mára a legfontosabb információforrás 
lett. A blog az internet egészétől abban különbö-
zik, hogy használója hogyan viszonyul a kapott 
információhoz. A blogok tulajdonképpen szemé-
lyes honlapok, amelyen a tartalom időrendben 
visszafelé jelenik meg (a legfrissebb legelöl). A 
blogok fogalmát évtizedek óta próbálják pon-
tosan megfogalmazni, ma már a Britannica és a 
Wikipédia is tartalmazza a fogalmat.
A blog a könyvtárak számára is fontos eszköz-
zé vált: még ha az olvasó első alkalommal el is 
megy egy könyvtárba, a továbbiakban a látoga-
tásról az interneten szerzett információk alapján 
dönt, megszerzésükre igyekszik minél kevesebb 
energiát fordítani. Csak ha tényleg nem találja 
meg a szükséges információt, megy el végül a 
könyvtárba. Emellett az ember általában jobban 
hisz a mások tapasztalatainak, mint a hivatalos 
közleményeknek, vagyis a könyvtárak honlapjai 
nem a legmegbízhatóbbak számára. Az embe-
rek szeretnek hasonló gondolkodásúakkal ösz-
szejönni, döntésüket saját tapasztalatuk, baráti 
tanácsok és a könyvtári reklám alapján hozni. 
A könyvtár (amúgy sem létező) marketing-költ-
ségvetésére nem lehet számítani, az olvasónak 
fontosabbak a használói vélemények; ugyanak-
kor ő is szívesen megosztja másokkal már az 
első tapasztalatait. Ilyen körülmények között a 
könyvtár teljesen új helyzetbe került: a döntést 
egy csoport sugallja anélkül, hogy a könyvtárt 
megkeresné. Az első könyvtári blogok ezért in-
kább ösztönösen, mint tudatosan indultak. Mára 
ezen a téren is sikerült sok tapasztalatot szerezni, 
vannak erre szakosodott szakemberek, szakmai 
konferenciák.
Megjelent a könyvtári blogoszféra fogalma, ami 
a könyvtári blogok összességét (közösséget, 
közhálót) jelenti. 2014 elején Oroszországban és 
a FÁK-tagországokban összesen 924 könyvtári 
blog működött (ebből 600 oroszországi), szoros 
együttműködésük saját szubkultúrát alkotott.

A blogok által a könyvtárnak nyújtott lehető-
ségek: PR-eszköz; a könyvtár bemutatása pdf-
fájlok helyett rendszerezett (az információk mel-
lett hangulatot is sugárzó) posztok formájában; a 
nyitott könyvtár politikája (közvetlen kapcsolat 
az olvasókkal) növeli a tekintélyét; motiváló 
tényező a könyvtári termékekkel és szolgálta-
tásokkal kapcsolatos vélemények gyűjtésében 
és az időbeni válaszadásban; a felhasználói kör 
lojalitását növeli, hogy a blogok általában egyes 
szám első személyben írt mondandót tükröznek; 
a blogok révén megtakaríthatók a honlap költ-
ségei. A piaci jelenlétről és az előnyökről szóló 
tájékoztatáshoz a blog elegendő.
A könyvtári blogok készítésénél figyelembe ve-
endő tényezők:

stratégia és taktika, –
a blog célja, –
a felelős személy megválasztása, –
a blog tartalma és stílusa. –

Ahhoz, hogy a blog hatékony és sikeres legyen, 
a következő elveket kell betartani: nyitottság, 
becsületesség, az új közlemények rendszeres 
megjelenése, feltétlen válaszadás az észrevéte-
lekre (comment).
A könyvtárak vezetői sokszor azzal érvelnek a 
blogok ellen, hogy a munkatársak esetleg rossz 
fényben állítják be munkahelyüket, vagy bizal-
mas információt adnak közre. Az etikai oldal a 
szerzőket érinti, mivel valóban egy blogot nem 
lehet közömbösen írni, és a szerzők a könyvtár 
alkalmazottai. A blogok másrészt közelebb hoz-
zák egymáshoz a bloggereket és a vezetőket. A 
legfontosabb általános hibák a következők:

nem tartják be a terveket, ígéreteket (csökken  –
a kezdeti lelkesedés),
nem viselik el a bírálatot, –
érdektelenné válnak, –
nem fejlődnek, –
elvesztik tekintélyüket/hitelességüket (általában  –
a szerzők hibái miatt; az ő nevüket azonban sen-
ki sem jegyzi meg, csak a könyvtárét),
nem értékelik a munkatársakat (egy tehetséges  –
alkalmazott posztjai nyilvánvalóan szakmai 
színvonalát, éles elméjét tükrözik).

A fentiekből is látható, hogy a könyvtári blog 
vezetése humán erőforrást, hivatástudatot, fi-
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gyelmet, megfelelő döntések meghozatalát és 
állandó készenlétet igénylő, komoly munka.

(Viszocsekné Péteri Éva)

38/2015

PHiLLiPS, abigail Leigh: Systematic marketing fa-
cilitates optimal customer service : the marketing 
audit of a rural public library system In: Public library 
quarterly. – 33. (2014) 3., p. 219-235.

Hogyan segíti a rendszeres marketing a használók 
jobb kiszolgálását: marketingvizsgálat egy vidéki 
könyvtári hálózatban

esettanulmány; Könyvtári hálózat; Községi könyv-
tár; Marketing; Szolgáltatások

Az Egyesült Államok Georgia államában műkö-
dő Lee Megyei Könyvtári Hálózat (Lee County 
Library System) négy könyvtárból áll, amelyek 
körülbelül 28 ezer főt szolgálnak ki. Az eset-
tanulmány e könyvtárak marketingszempontú 
vizsgálatát írja le. A marketing audit különösen 
a kis vidéki könyvtárak életében játszik fontos 
szerepet, hiszen e könyvtárak egyedülálló mó-
don, szorosan kapcsolódnak ellátandó közössé-
gükhöz. Ideális esetben ilyen elemzést egy füg-
getlen személynek kellene elvégeznie, azonban 
ebben az esetben a könyvtár egyik alkalmazottja 
tette ezt meg aktuális tanulmányai miatt (mes-
terszintű marketing kurzus).
Az esettanulmány rámutat a marketing komp-
lexitására és azokra a kihívásokra és lehetősé-
gekre, amelyek a vidéki kis könyvtárakra jel-
lemzőek. A szerző Kotler, Gregor és Rodgers 
által meghatározott marketing audit definíciót 
használta, ennek alapján értékelte a könyvtári 
hálózat aktuális helyzetét. A könyvtárak számá-
ra az audit nemcsak azt elemzi, milyen típusú 
szolgáltatásokat és forrásokat kell fejleszteni, 
hanem stratégiákat is javasol, hogy hatékonyan 
és eredményesen tudják népszerűsíteni jelenle-
gi és jövőbeni szolgáltatásaikat és forrásaikat a 
környezetüknek. A vizsgálat legfőbb előnye a 
kis vidéki könyvtárak számára, hogy általa ala-
posabban megismerhetik azokat a különböző 
társadalmi csoportokat, amelyeket ellátnak. A 

csoportok megismerése sokat segíthet a szolgál-
tatások javításában.
A vizsgálat a könyvtári hálózat küldetését, célja-
it, környezetét, a könyvtárakban dolgozók és az 
őket körülvevő közösségek demográfiai jellem-
zőit tárta fel. A szerző kitért a hálózat erősségei-
re, gyengeségeire, lehetőségeire és veszélyeire, 
melyet SWOT analízis segítségével határozott 
meg. Ezek eredményeképp ajánlásokat fogal-
mazott meg a könyvtárak számára, mit kellene 
másképp tenni az eredményesebb működés ér-
dekében.
Az elemzésből a következő fontos megállapítá-
sok, javaslatok emelhetők ki:

A könyvtári hálózat küldetésének felülvizsgá- –
latára van szükség: testre szabottnak, egyedi-
nek, világosnak, tömörnek és lendületesnek 
kell lennie a küldetésnyilatkozatnak, amelyet 
legalább ötévente át kell vizsgálni.
A célokhoz vezető úton néha kismértékben  –
módosítani kell a külső és belső változások 
függvényében.
A külső és belső környezet vizsgálatára SWOT  –
elemzés készítése 3 évente ajánlott csoport-
munkában.
A közönségre irányuló felmérés nemcsak a  –
könyvtár falain belül szükséges: meg kell cé-
lozni a könyvtárba nem járókat is a kérdé-
sekkel.
A marketingeszközök közül az online marke- –
tingre érdemes fókuszálnia a menedzsment-
nek, mert az internet hatékonyabban tudja 
közvetíteni az üzeneteket a megcélzott kö-
zönségnek.
Célszerű az értékelő módszerek használata az  –
elégedettség mérésére: felmérések, kérdőíves 
kutatások, véleménykártyák alkalmazása.

A könyvtári hálózat küldetésének alapos vizs-
gálatán keresztül jobban megérthetőek a célok, 
a környezeti és a demográfiai adatok és a mar-
keting lehetőségek. A marketing audit elvégzé-
se az első lépés a közönség számára ismeretlen 
vagy kevéssé ismert szolgáltatások és források 
eredményes népszerűsítéséhez, a szolgálandó 
közönség jobb megismeréséhez, továbbá a leg-
jobb marketing szemléletmód kialakításához a 
könyvtárhasználat ösztönzésére.

(Bognár Noémi Erika)
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39/2015

SoMMer, Frank: Die Selbstbeteiligung ist der 
Schlüssel zum erfolg : veranstaltungen und aktio-
nen für die schwierige Zielgruppe 12 bis 16 Jahre : 
tipps vom Literaturvermittler In: BuB. – 66. (2014) 
7/8., p. 545-547.
res. angol és francia nyelven

a részvétel kulcs a sikerhez. rendezvények és ak-
ciók a nehéz célcsoportnak számító 12-16 éves kor-
osztálynak

ifjúság nevelése olvasásra; ifjúsági olvasó; Könyv-
tárhasználat; rendezvény

A 12 éven felüli fiatalok nehéz célcsoportnak 
számítanak, a könyvtáraknak azonban nem 
szabad kizárniuk őket a tervezett programok-
ból. De melyek azok a rendezvények, amelyek 
elég vonzóak ahhoz, hogy a tizenévesek saját 
jószántukból bemenjenek a könyvtárba? A szer-
ző erre a kérdésre próbál választ adni.
A rendezvények lebonyolításánál meghatározó 
tényező, hogy a fiatal aktív résztvevővé válik-e. 
Vannak „aktívan érdeklődők”, akik a témától 
vagy a média típusától függetlenül rendszere-

sen részt vesznek az eseményeken. A második 
csoport az „aktív résztvevők”, akiket az első 
csoport motivál, ezáltal „meghódítható”. A har-
madik csoport a „passzív visszautasítók”, akik 
nehezen elérhetők, és azt akarják, hogy hagyják 
békén őket. A negyedik csoportba tartozó fia-
talok az „aktív visszautasítók”, akik tudatosan 
provokatívak lehetnek, és ellentétes állásponto-
kat képviselhetnek, de legalább élénk hangulatú 
rendezvényt biztosíthatnak.
A sikeres rendezvény kulcsa tehát az résztve-
vők bevonása és az interakció. A könyvtárosok 
és a fiatalok partnerként tekintenek egymásra 
(szemtől szemben találkoznak), és a párbeszé-
dek során módosíthatják nézeteiket. Interakci-
ót őszinte kérdésekkel és beszélgetésekkel le-
het kezdeményezni. Alapvetően a fiataloknak 
szóló rendezvények a játék elvén alapulnak. 
A könyvtár a játék helyszíne, és a könyvekről 
szóló tájékoztatás kommunikatív és közösségi 
tevékenység. Tudás- és tapasztalatcsere zajlik, 
melynek során különböző információforrásokat 
dolgoznak fel.

(Autoref. alapján)

Lásd még 35

Felhasználók és használat
Általános kérdések

Lásd 56

Használat- és igényvizsgálat

40/2015

Brewerton, Gary: implications of student and lec-
turer qualitative views on reading lists : a case study 
at Loughborough university, uK In: new review of 
academic librarianship. – 20. (2014) 1., p. 78-90.

Hogyan látják a hallgatók és az oktatók az ajánlott 
irodalom jegyzékeinek minőségét? Esettanulmány a 
Loughborough-i egyetemen

egyetemi hallgató; egyetemi könyvtár; egyetemi 
oktató; oktatás információellátása; válogató biblio-
gráfia

Az ajánló jegyzékek régóta segítik a hallgatók, 
az oktatók és a könyvtárak munkáját. Fontos 
szerepet játszanak a tanulási folyamatban. Tar-
talmuk, formátumuk és kezelésük sokat változott 
az idők folyamán. A Loughborough-i Egyetemen 
2000 óta egy számítógépes rendszer (ún. RLMS) 
segítségével kezelik (hozzák létre, frissítik stb.) 



Könyvtári Figyelõ 2015/1 127

az ajánló jegyzékeket, és az egyetemi könyvtár 
is tájékoztatást kap a változásaikról.
Egy felmérés során két korábban végzett vizsgá-
lat minőséggel kapcsolatos adatait alapul véve 
azt igyekeztek megállapítani, hogy melyek az 
ajánló jegyzékek céljával, fontosságával, látha-
tóságával, tartalmával, frissességével és terje-
delmével kapcsolatos legfontosabb szempontok, 
beleértve a hozzáférhetőséget. A hallgatók azért 
aggódtak, hogy egyes jegyzékek nem elég fris-
sek. Az RLMS lekérdezésével a kutatók megál-
lapították, hogy a jegyzékek 86,5%-át egy éven 
belül, 59%-át egy hónapon belül frissítették. Az 
oktatók körében a jegyzékeket jobban kell nép-
szerűsíteni, nem mindegyikük van meggyőződve 
a jegyzékek értékes voltáról.
A hallgatók fontosabbnak tartják e jegyzékeket, 
mint az oktatók. Manapság, amikor a hallgatók 
elvárásai növekednek, az intézményeknek meg 
kell fontolniuk, vajon az ajánló jegyzékek meg-
felelnek-e a céljuknak. Számos megfontolandó 
kérdés merült fel, mind az RLMS-ek technikai, 
mind az ajánló jegyzékek pedagógiai fejleszté-
sét tekintve.
Az ajánló jegyzékek terjedelme és jellege tu-
dományterületenként eltérő. Vannak azonban 
olyan kritériumok, amelyeket mindenütt érde-
mes érvényesíteni, ezek a következők: létreho-
zásuknak legyen világos célja, a diákok kapjanak 
útmutatást a használathoz, a jegyzékeket frissít-
sék rendszeresen. E célok megvalósításához az 
oktatóknak, a hallgatóknak és a könyvtáraknak 
egyaránt hozzá kell járulniuk.
A vizsgálat kezdetekor a kutatócsoport úgy vél-
te, hogy kellően tájékozott az ajánló jegyzékek 
létrehozását és használatát illetően. Az eredmé-
nyek viszont azt mutatják, hogy még sokat kell 
megtudni a tanulási és tanítási folyamat ezen 
alulértékelt eszközéről. Kérdés például, hogy 
az ajánló jegyzék terjedelmétől függ-e, hogy a 
hallgatók mennyi szakirodalmat olvasnak el. Re-
mélhetőleg lesz mód további kutatásokra, hogy 
az eredményeket részletesebben megvizsgálják. 
A jelen vizsgálat egy intézményre összpontosí-
tott, érdekes lenne megismerni más intézmények 
hallgatóinak és oktatóinak véleményét.

(Hegyközi Ilona)

41/2015

CaMarero, Carmen – antón, Carmen – roD-
rí GueZ, Javier: technological and ethical ante-
cedents of e-book piracy and price acceptance : 
evidence from the Spanish case. – Bibliogr. In: the 
electronic library. – 32. (2014) 4., p. 542-566.

az e-könyv kalózkodás technológiai és etikai hátte-
re: Spanyolország példája

elektronikus könyv; Felmérés; Használó; Letöltés; 
Szolgáltatások használata

2013-ban a 14 éves és annál idősebb spanyol 
fogyasztók mindössze 1,7%-a olvasott e-köny-
veket. Egy eladott e-könyvre 1,5 e-könyv ol-
vasókészülék esett. Ennek fényében a spanyol 
kiadók – bár felismerték az e-könyvek fontossá-
gát – félnek a kalózkodástól, amely más digitális 
iparágakat is fenyeget, ráadásul Spanyolország-
ban különösen virulens. Részben ez az oka an-
nak, hogy a spanyol kiadók körében lassú volt 
az e-könyvek térnyerése, bár 2012-ben már az 
új megjelenések 22%-a volt e-book. Az eladások 
azonban csak az összbevétel 2,6%-át adták.
Online felmérés készült, amelyet 227-en töltöt-
tek ki. Ebből 114 fő e-könyv olvasókészüléket, 
93 iPad-et vagy hasonló eszközt használt.
Az eredmények azt mutatják, hogy az olvasó-
készülékek megléte közvetlenül nem befolyá-
solta az illegális letöltések számát. Közvetett, 
a letöltést növelő hatása volt annak, hogyha 
valaki képesnek érzi magát arra, hogy hozzá-
férjen e-könyvekhez. Aki viszont tisztában van 
az e-könyvek értékével, továbbá a jogi és társa-
dalmi normákkal, az ritkábban töltötte le őket 
illegálisan, és jobban elfogadta a magasabb ára-
kat. Aki viszont nem fogadta el az árakat, tehát 
minél kevesebbet volt hajlandó fizetni egy-egy 
e-könyvért, nagyobb eséllyel töltött le e-köny-
veket illegálisan. Ahogy az várható volt, a köny-
vekről alkotott értékítéletet a vélt hasznosság 
határozta meg, ami – sajátos természetétől füg-
getlenül – növelte az illegális letöltések számát. 
Aki mihamarabb kívánta megkapni a legújabb 
könyveket, az gyakrabban, aki sokféle könyvet 
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olvasott, az ritkában nyúlt az illegális letöltés 
eszközéhez.

(Koltay Tibor)

42/2015

DatiG, ilka: what is a library? : international college 
students’ perceptions of libraries. – Bibliogr. In: the 
journal of academic librarianship. – 40. (2014) 3-4., 
p. 350-356.

Mi a könyvtár? Külföldi hallgatók véleménye a 
könyv tárakról

egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvtárkép; Külföldi 
hallgató

A New York-i Egyetemi hálózatnak az Abu 
Dzabiban működő karán (New York University 
Abu Dhabi) felmérést végeztek a leendő és az 
elsőéves hallgatók körében abból a célból, hogy 
feltárják a diákok érzéseit, tapasztalatait, véle-
ményét a könyvtárakról és a könyvtárosokról, 
valamint a könyvtárakkal kapcsolatos elvárása-
ikat. A karon sok külföldi hallgató tanul, így he-
terogén mintán tudták a vizsgálatot elvégezni.
A kutatás 2013 nyarán és őszén folyt többféle 
módszer alkalmazásával. Egyrészt online kérdő-
ívvel – melyet az egyetemi üdvözlő e-mailben 
helyeztek el – fordultak a leendő hallgatókhoz 
az egyetem megkezdése előtt. A kérdőív a kö-
zépiskolai könyvtárról alkotott véleményre és 
a könyvtár szerepére vonatkozó kérdéseket 
tartalmazott. Összesen 42 hallgató válaszolt a 
kérdésekre. Másrészt meginterjúvolták az el-
sőéves diákokat a tanév legelején, amikor még 
kevés tapasztalatot szereztek a kari könyvtárral 
kapcsolatban. Az interjúalanyokat a közösségi 
médián és a honlapjukon keresztül toborozták. A 
kérdések a könyvtár és a könyvtáros szerepére, 
a hallgatók előző iskolájában lévő könyvtárra, 
könyvtári élményekre és a kari könyvtárral kap-
csolatos elvárásokra, tervekre vonatkozott. Az 
interjúkérdések megválaszolásában 17 hallgató 
vett részt. Az adatok kiértékeléséhez az Atlas.ti 
adatelemző szoftvert használták.

A válaszokból kiderült, hogy még a mai digi-
tális korban is a legtöbb hallgató a könyvtá-
rakat csendes, könyvekkel és más nyomtatott 
dokumentumokkal teli helynek tartja, melynek 
szerepe a dokumentumok összegyűjtése és hoz-
záférhetővé tétele. Az online forrásokat, mint 
pl. az adatbázisokat, e-könyveket csak néhány 
esetben említették a válaszaikban a tanulók. 
Ennek a szerény személyes könyvtári tapaszta-
lat lehet az oka vagy a középiskolai környezet, 
ahol a könyvtár csak könyveket tartalmazott. A 
könyvtárról kialakult kép sokszor kizárólag kü-
lönböző médiumokból táplálkozik. Szükség van 
a hallgatókat a könyvtár egyéb szolgáltatásaival 
is megismertetni, és a „tudásközpont” szerepet 
hangsúlyozni.
A könyvtárak a hallgatók szemében nagyon szo-
rosan kapcsolódnak a tanuláshoz, kutatáshoz és 
a tudományos élethez. Sokak tapasztalata sze-
rint (az iskolai könyvtárak esetében) a gyűjte-
mény is csupán szakmai dokumentumokból áll. 
A könyvtár a tanuláshoz, az egyetemi felada-
tokhoz és a tudásátadáshoz azonban inspiráló 
környezetet nyújt.
A diákoknak határozott véleménye van arról, 
hogyan kell a könyvtárakban viselkedni (csen-
desen, tisztelettudóan). A könyvtárnak azonban 
kettős funkciót kell betöltenie, és meg kell talál-
nia az egyensúlyt a két szerep között. Egyrészt 
csendes, elmélyülésre hivatott helynek kell len-
nie, másrészt közösségi térnek, ahol csoportok 
tudnak együtt dolgozni, tanulni.
A tanulmányból kitűnik, hogy a diákok nem 
tudják pontosan, mi a könyvtárosok feladata, 
munkája. Fontos lenne hangsúlyozni számukra 
a könyvtárosok kutatói, technológiai szakértel-
mét, ismereteit már akkor, amikor bevezetik őket 
az egyetemi könyvtár használatába. A hallgatók 
pozitívan állnak a könyvtárosokkal való jó kap-
csolat kialakításához, és az esetek többségében 
eddig jó tapasztalatokat szereztek. A könyvtáro-
sok ról alkotott kép nagy hatással van a könyvtár 
megítélésére is.

(Bognár Noémi Erika)
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43/2015

FaJKoviC, Muhamed – BjÖrNEBOrN, Lennart: 
Marginalia as message : affordances for reader-
to-reader communication. – Bibliogr. In: Journal of 
documentation. – 70. (2014) 5., p. 902-926.

a lapszéli jegyzetek mint üzenetek: az olvasók kö-
zötti kommunikáció lehetősége

Felmérés; Használó; Kommunikáció; olvasási szo-
kások

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az olva-
sók könyvtári könyvekbe írt megjegyzéseit és a 
lapszéli jegyzetekkel (margináliákkal) kapcso-
latos véleményeket a könyvtárhasználók köré-
ben, különös tekintettel arra, hogy ezek milyen 
szerepet töltenek be az olvasók közötti kommu-
nikációban.
A vizsgálat során mind közkönyvtári, mind 
egyetemi könyvtári gyűjteményekből szerez-
tek adatokat, valamint felmérést is végeztek 
könyvtárhasználók körében. A szerzők az em-
pirikus eredményeket az affordancia-elmélet 
(affordancia: a tárgyak észlelésének olyan ele-
me, amely a használati tulajdonságokat kap-
csolja hozzá az észlelt jellemzőkhöz) tükrében 
tárgyalták, hogy bemutassák, (1) mi jellemzi azt 
a szociális-fizikai környezetet, amelyen belül a 
margináliák léteznek, és (2) milyen speciális fel-
tételek között válhat a lapszéli jegyzet az olvasók 
között kommunikáció eszközévé.
A könyvtári könyvekbe írt megjegyzések az 
olvasási/tanulási folyamat melléktermékei. A 
használói felmérés azt mutatja, hogy az olvasók 
bizonytalanok a lapszéli jegyzetekkel kapcsolat-
ban. Azzal érvelnek, hogy a kommunikációként 
való felfogásuk nagyrészt a kontextus közelsé-
gén és a fizikai médium állandóságán alapul. A 
lapszéli jegyzetek osztályozására – a szöveggel 
való kapcsolatuk alapján – három különböző 
kategóriát javasoltak: beágyazott, értékelő és 
szövegen kívüli. Annak ellenére, hogy gyakran 
nem kívánatos kommunikációnak tartják, a lap-
széli jegyzetek az elsődleges szöveg mondani-
valójának kiegészítését jelentik.

A kutatás eredményei jelzésértékűek, amelyeket 
további vizsgálatok megerősíthetnek, és refe-
renciaként szolgálnak a témáról. A tanulmány a 
lapszéli jegyzetek konkrét és kommunikatív jel-
legét elemzi, amellyel korábbi kutatások kevéssé 
foglalkoztak, ezért további – többek között az 
e-könyvekben lévő megjegyzések affordanciáit 
feltáró – vizsgálatok alapját képezik.

(Autoref.)

44/2015

JirÁSKovÁ, Magdalena – MaCHovSKÁ, Monika 
– MiKuLÁšKovÁ, anna: Projekt MyS3 – Mystery 
shopping v českých knihovnách. – Bibliogr. lábj-
egyzetben In: itlib. – 17. (2014) 1., p. 56-60.

a MyS3 projekt – Mystery shopping a cseh könyv-
tárakban

Felmérés; Hatékonyság; Szolgáltatások

A mystery shopping fogalma a kereskedelemben 
használatos, de a közszolgáltatások minőségé-
nek értékelésére is alkalmas objektív módszer, 
amely néhány látogatás vagy több látogató al-
kalmazásával célravezető eredményt hoz. Az 
álcázott (titkos) vásárló előkészített terv alapján 
értékeli a szolgáltatásokat és azok körülménye-
it (a személyzet megfelelőségét, a kiszolgálás 
minőségét, a tisztaságot, tájékozódást stb.). Az 
értékelést fotókkal ki lehet egészíteni. Az érté-
kelés során az etikai elvárásokat be kell tartani, 
a foglalkoztató tájékoztathatja munkatársait a 
várható eseményről, de a pontos dátumot nem 
árulhatja el. Az álcázott vásárló titokban, tárgyi-
lagosan és felelősségteljesen végzi munkáját. Az 
eredmények megosztása fontos a szolgáltatások 
javítása érdekében.
A mystery shopping első könyvtári alkalma-
zására Angliában 15 évvel ezelőtt került sor. 
A Westminsteri Egyetemi Könyvtár először az 
elégedettségmérési kérdőív helyett alkalmazta 
2001-ben, ajánlásaikat a következőkben fogal-
mazták meg: a könyvtárosok tudjanak az ér-
tékelés időintervallumáról, a rossz minősítést 
kapó könyvtárosokat érzékenyen érintette az 
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eredmény, a jókat el kell ismerni, meg kell di-
csérni. Fontos, hogy a titokzatos vevők ismer-
jék a könyvtár körülményeit, a könyvtárosoktól 
elvárt viselkedést.
Új-Zélandon négy közkönyvtárban próbálták 
ki a mystery shoppingot, egy év alatt négy al-
kalommal vizsgálták a látogatói élményeket. 
A pozitív esetek során a látogatás hozzájárult 
a szolgáltatások javításához, de akadtak nega-
tív példák is. Az USA-ban is közkönyvtárakat 
vizsgáltak, telefonos módszert is alkalmazva a 
mystery shopping keretében.
Csehországban az olvasói elégedettséget kérdő-
íves kutatás keretében szokás vizsgálni. 2012-
ben négy napon át hét könyvtárat vizsgáltak 
meg a szolgáltatás minősége szempontjából. 
Új módszerként első alkalommal próbálták ki 
a könyvtárban megforduló látogatók elégedett-
ségének vizsgálatát, önkéntesek bevonásával, 
különböző témákban: keresés a katalógusban, 
a könyvek megtalálása a polcon, a könyvtáro-
sok kal való kapcsolat, stb. Az új látogatók vé-
leménye általában elfogulatlan, ezért ez a mód-
szer hozzájárult a szolgáltatások minőségének 
javításához. Felsőoktatási könyvtári kutatások 
keretében e-mailes és hagyományos kérdőívek 
kiküldésével elemezték a szolgáltatásokkal való 
elégedettséget.
A MyS3 projekt, a mystery shopping hallgatói 
projektként indult 2012-ben a Masaryk Egye-
tem informatikus könyvtáros hallgatói szerve-
zésében, egy ügynökség közreműködésével. A 
vizsgálat három területet érintett: a körülmé-
nyeket, a funkcionalitást és a szolgáltatásokat 
valós látogatások, telefonos tesztelés és e-mailes 
kérdőíves módszerek alkalmazásával. Először 
a dolgozók véleményét vizsgálták a mystery 
shoppingról: ismerik-e ezt a módszert, és haj-
landók-e alkalmazni könyvtárukban. A kérdő-
íves felmérés 15 kérdést tartalmazott a mystery 
shoppingról mint szolgáltatáselemzési módszer-
ről, 100 regionális, 77 felsőoktatási és 4 más tí-
pusú könyvtár vett benne részt.
A 155 válaszadó közül legnagyobb számban 
igazgatók és vezető beosztásúak szerepeltek, 
a szolgáltatásban dolgozók aránya 22,1%-os 
volt, az egyéb 17,5%. A válaszadók 54,9%-a a 
mystery shoppingról egyáltalán nem hallott, és 

még ennél is több, 56,9% válaszolta, hogy nem 
is tudja, mit jelent a kifejezés. A válaszadók 
többsége azonban (83,4%) el tudta képzelni an-
nak könyvtári alkalmazását, 77,4% pedig ki is 
próbálná ezt a lehetőséget.
A mystery shoppingon kívül említésre került az 
auditálás, a tesztelés, olvasói kérdőívezés, dol-
gozói képzés és néhány kevésbé ismert módszer 
is: pl. gerillamarketing, sajtóvisszhang, szolgál-
tatástesztelés konkrét látogatók által, fókuszcso-
port, mystery mailing és calling.
Összességében a kutatás eredményei pozitívak 
lettek, a többség könyvtári környezetben alkal-
mazhatónak találta a módszert, és 97% fontos-
nak tartotta a használói elégedettség mérését.
2013 tavaszán öt, magas szinten teljesítő könyv-
tárban folytattak mystery shopping módszerrel 
vizsgálatot. A könyvtárak összességében nagyon 
jó értékeléseket kaptak, igazolódott a módszer 
alkalmassága a szolgáltatások minőségének 
mérésére.

(Prókai Margit)

45/2015

KiM, Kyung-Sun – Sin, Sei-Ching Joanna – yoo-
Lee, eun young: undergraduates’ use of social me-
dia as information sources. – Bibliogr. jegyzetekben 
In: College & research libraries. – 75. (2014) 4., p. 
442-457.

Hogyan használják a hallgatók a közösségi médiát 
információforrásként?

egyetemi hallgató; Felmérés; Használói szokások; in-
formációtechnológia; Kommunikáció -használókkal

A közösségi média egyre népszerűbb a külön-
böző használói csoportok körében. Néhány kö-
zösségi média platform, bár közösségi célokra 
használják őket, fontos információforrásként jött 
létre (pl. a Wikipédia). A cikkben leírt vizsgá-
lat alsóéves hallgatók körében tanulmányozta a 
következőket: (1) milyen közösségi média plat-
formokat használnak információforrásként, (2) 
miért éppen ezeket a platformokat használják 
információkeresésre, és (3) milyen eszközökkel 
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értékelik az ezekből a forrásokból nyert informá-
ciót. A tanulmány bepillantás nyújt a közösségi 
média információforrásként történő használa-
tának jelenlegi irányzataiba. Rávilágít azokra a 
módszerekre, amelyekkel a diákok a közösségi 
médiából származó információt értékelni pró-
bálják, beleértve a közösségi hálózatokat és a 
videomegosztó oldalakat, amelyekkel korábban 
kevés vizsgálat foglalkozott. Az eredmények 
alapján javaslatokat tesz információs műveltsé-
gi programokra, a könyvtárosok és az oktatók 
szerepére vonatkozóan egyaránt.

(Autoref.)

Lásd még 34, 39, 61

Olvasás

46/2015

HänSSLer, Boris: Bücher und was noch? : Kampf 
um aufmerksamkeit der Leser wird im digitalen Zei-
talter härter : verlage und Bibliotheken suchen nach 
neuen Modellen In: BuB. – 66. (2014) 9., p. 611-
615.
res. angol és francia nyelven

Harc az olvasóért a digitális korban: a kiadók és a 
könyvtárak új modelleket keresnek

elektronikus könyv; ifjúsági olvasó; Mobilkommuni-
káció; olvasási szokások

A szerző először a Spritz nevű okostelefon-alkal-
mazással hökkenti meg olvasót, amely az olvas-
ni való szöveget villanyújságszerűen futtatja az 
olvasó szeme előtt, ha kell, 400 szó percenkénti 
sebességgel. Ralf Engelbert pszichológus szerint 
a figyelem sérül ennél az olvasási technikánál, 
felületes olvasást eredményez. A Spritz jó példa 
a könyvszakma görcsös erőfeszítésére, hogy az 
olvasást a digitális korszakban is megőrizze. Az 
okostelefonok tulajdonosai multimédiás tartal-
makat várnak, de senki sem tudja, mi lenne az 
ideális megoldás.

A kiadók próbálkozásai nagyrészt reménytelen-
nek tűnnek, például a kísérő videók a szakács-
könyvekhez. Megpróbálják a nyomtatott köny-
vet a vele adott kóddal elektronikus formában 
is eladni, ebben az esetben viszont a forgalmi 
adó kulcsával gyűlik meg a bajuk. A könyvki-
adók próbálkoznak az úgynevezett flatrate-tel 
(olcsó kínálattal) is: havidíj ellenében tetszőle-
ges számú e-könyvet olvashatunk. (A könyvtá-
raktól független kínálatuk a jövőben növekedni 
fog.) Az egyik vállalkozás (Readfy) újfajta olcsó 
megoldással jelentkezett: ingyenesen biztosít 
ma már 35 ezer e-könyvet olvasásra, ha webes 
hirdetéseket engedünk megjelenni telefonunkon 
vagy táblagépünkön. (Az amerikai Rooster és 
a német Snippy rövid történeteket kínál kisebb 
összegért.)
Néhány nagyobb francia (Hachette) és né-
met kiadó inkább honlapján árulja e-könyveit. 
(A kötött árak miatt a németek nem adhatnak 
kedvezményt.) Természetesen nagyon fontos-
sá vált a marketing – hogy elérjék a potenci-
ális vásárlókat – és a nagy recenziós oldalak 
(Goodreads, Bookish). Németországban elég 
sikeres a Lovelybooks, de nemrég jelentkezett 
a Flipintu is. Míg a fentiek a kiadók „alá” dol-
goznak, vannak vállalkozások, melyek inkább 
konkurensként lépnek fel: a Widbooknak és a 
Wattpadnak bárki beküldheti írásait és megoszt-
hatja másokkal.(Utóbbiban tízmillió történet van 
már, heti látogatottsága pedig 25 milliós!)
A mobil eszközökre szánt kínálatokkal ma már 
a tankönyvkiadóknak is harcba kell szállniuk, 
bár megvan az az előnyük, hogy a német isko-
lákban még nem terjedtek el az alkalmazások. 
Számítógépekkel és laptopokkal el vannak látva, 
de a tanároknak mindössze 18%-a tud használni 
táblagépet. (Ausztriában egy tanár a T-Mobile 
segítségével indított egy programot Connected 
Kid néven. Nem lenne helyes, ha a vállalkozók 
kezébe kerülne a pedagógiai munkának ez a 
szegmense.) Vannak már önképző alkalmazások 
felnőttek számára mobil eszközökre is.
A tanulmány végül a hírlapok és a folyóiratok 
nehéz helyzetével – az olvasók és az eladott 
példányok számának drasztikus csökkenésével 
és a hirdetési árak zuhanásával – foglalkozik, és 
nemzetközi példákon ismerteti azokat a megol-
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dásokat, melyekkel patinás lapok és folyóiratok 
próbálják túlélni ezt az átmeneti korszakot (digi-
tális kiadás, előfizetési megoldások stb.).

(Murányi Lajos)

Lásd még 43, 58

Olvasáskutatás

47/2015

FoaSBerG, nancy M.: Student reading practices 
in print and electronic media. – Bibliogr. jegyzetek-
ben In: College & research libraries. – 75. (2014) 5., 
p. 705-723.

Hogyan olvassák a hallgatók a nyomtatott és az 
elektronikus dokumentumokat?

egyetemi hallgató; elektronikus dokumentum; Fel-
mérés; olvasási szokások

A City University of New York részét képező 
Queens College hallgatóinak olvasási szokásait 
vizsgálták. Mivel a napi gyakorlatot kívánták 
rögzíteni, 17 hallgató vezetett naplót 12 napon 
át. Ezt két fókuszcsoportos interjú egészítette 
ki. A résztvevők túlnyomó többsége nő volt, és 
számos, különböző szak, főként felsőbb évfo-
lyamaiból került ki, így életkoruk 18 és 32 év 
között mozgott.
A naplóbejegyzések megmutatják, hogy a részt-
vevők hányszor olvastak legalább 10 percig szó-
rakozási vagy tanulási céllal, nyomtatott vagy 
elektronikus formában. Elektronikus naplóban 
rögzítették a műfajt, a konkrét eszközt és az 
időtartamot. Bár az új típusú olvasás népszerű-
sége nő, a résztvevők nagyon is hagyományos 
módon olvasnak. Számukra meghatározók a 
tanulmányaikhoz kötődő olvasnivalók. Erre a 
célra többségük előnyben részesíti a nyomtatott 
formát főként azért, mert hosszabb szövegekről 
van szó. Az elektronikus olvasásának a szabad-
idő a fő színtere. A résztvevők számára a tanu-
lási célú olvasás mentális és fizikai tapasztalása 
jelentősen eltért a szabadidőstől. Az olvasási cél 
ezért befolyásolta a résztvevők testtartását, a 

szöveggel való interakciójukat és a műfajokat. 
Az ilyen olvasás nem passzív, hanem az a célja, 
hogy az olvasottakat meglévő ismereteikkel in-
tegrálják, amit szövegrészek kijelölése, jegyze-
telés vagy annotálás mutat. Egyértelművé vált, 
hogy az eszközök kiválasztását nagyban diffe-
renciálja a cél.
A könyvolvasó készülékeket, mobil eszközöket 
és táblagépeket szinte kizárólag a tanulást nem 
érintő olvasásra használták. A papírra kinyom-
tatott szövegek viszont a tanulási célú olvasást 
szolgálták. Még az asztali számítógépek és a 
laptopok, valamint a nyomtatott könyvek fel-
használása is alapvetően egy irányba mutatott, 
pedig ezeknél látható némi többcélú felhaszná-
lás. A számítógépekről történő olvasás 60%-
ban, míg a nyomtatott könyvek (amelyekhez a 
papíralapú magazinokat és újságokat is sorolták) 
66%-ban szolgálták a szórakozást. Bár az eleve 
nyomtatásban publikált könyvek és az online 
anyagok kinyomtatott változatai között világos 
a különbség, használatuk nagyon hasonló volt. 
A résztvevők arra panaszkodtak, hogy kevés az 
idejük a szabadidős olvasásra, de ebből a célból 
is olvastak nyomtatott és elektronikus formában 
egyaránt. A nyomtatott források között a szép-
próza és a nem tudományos magazincikkek do-
mináltak 79%-os részesedéssel.
Az online olvasmányokat a rövidség jellemezte. 
A résztvevők ki is emelték, hogy előnyben része-
sítik a rövidséget. Az egyetemisták nem szeretik 
az elektronikus tankönyveket, amelyek haszná-
latát – főként anyagi okokból – politikusok és 
egyetemi vezetők próbálják elterjeszteni. Sokuk 
számára anyagi nehézséget jelent az elektronikus 
eszközök beszerzése.

(Koltay Tibor)

Olvasómozgalmak, olvasótáborok

48/2015

yan, tsun: Sovremennoe sostoânie i strategiâ 
nacional’noj programmy podderžki i razvitiâ čteniâ 
v Knr. – Bibiogr. 9 tétel In: Bibliotekovedenie. – 
(2014) 3., p. 100-105.
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az olvasás támogatására és fejlesztésére irányu-
ló nemzeti program helyzete és stratégiája a Kínai 
népköztársaságban

Fejlesztési terv; olvasómozgalom; olvasásra neve-
lés; rendezvény

Ősi kínai közmondás: „A könyvben aranypalo-
ták vannak”. A szépirodalom olvasása hagyo-
mány Kínában, támogatása az állami kultúrpoliti-
ka egyik fő feladata. A tendenciák megismerésére 
az információt és sajtót kutató intézet 1999-ben 
indított országos felmérést, amelyet 2007-ig 
kétévenként, 2008-tól évente végeztek, 2013-ig 
összesen tíz alkalommal. A könyvolvasás/ol-
vasottság együtthatóját az olvasók és a felnőtt 
iskolázott lakosság aránya adja. 1999 és 2005 
között a mutató értéke folyamatosan csökkent, 
amit az új információhordozók és olvasóeszkö-
zök megjelenésének, a közkönyvtárak alacsony 
számának, a könyvek magas árának és az egye-
temi könyvtárak zártságának tulajdonítottak. A 
mutató 2005-től megindult növekedését azzal 
magyarázzák, hogy az elektronikus eszközöknek 
köszönhetően kényelmesebbé vált az olvasás.
A 2013 januárjában közzétett statisztikai adatok 
szerint az internet elterjedtsége 2012-ben 42,1% 
volt (3,8%-os növekedés 2011-hez képest), az 
internetet mobiltelefonnal használók száma 420 
millió fő volt (18,1%-os növekmény). A nyom-
tatott könyvek vásárlásának aránya stabilan 35% 
körül van. A 18–70 év közötti lakosság olvasási 
szokásai: 74,4% szívesebben olvas papíralapú 
könyveket, 13,2% online, 9% mobiltelefonról, 
1,3% a letöltött műveket kinyomtatva. Jelentő-
sen nőtt az e-könyvek olvasása: 2012-ben 2,35 
könyv/fő (2011-hez képest 65,5%-os növeke-
dés). A hagyományos és az e-könyv azonban 
még hosszú ideig együtt lesz és kiegészíti egy-
mást.
A kormány minden szinten támogatja az olvasás 
ösztönzését célzó intézkedéseket. 2008-tól kü-
lön hivatalt hoztak létre az országos mozgalom 
szervezésére és koordinálására. A 12. ötéves 
tervben az olvasómozgalom már az egyik leg-
fontosabb kulturális projekt, az időszak végére 
a tervek szerint az olvasási együttható értéke 
80% lesz, egy embernek 5,8 kötet könyve, 3,1 
példány időszaki kiadványa és 1000 embernek 

100 példány napilapja lesz, 2020-ra még többet 
terveznek. Egy 2013 nyári közlemény szerint az 
olvasómozgalom a törvényalkotási programba 
is bekerült.
2004-től a kínai könyvtáros egyesület felel a 
szakmai rendezvények lebonyolításáért, mint 
például az „Olvasás hónapja” vagy az évenként 
tartott fórumok, és szorosan együttműködik a 
szakmai egyesületekkel (írószövetség, kiadói 
egyesület). 2006-ban a nemzeti könyvtárral 
együtt tartották „Az olvasómozgalom ösztön-
zése, az olvasó társadalom létrehozása” ren-
dezvényt, 2009-ben a Goethe Intézettel együtt-
működve Münchenben volt a „Könyvtárak és 
az olvasás” fórum. A kínai központi televízió 
Tudomány nevű csatornáján 2010-ben indult és 
2013-ban már az egész országban látható volt a 
„Művelt Kína” nevű sorozat, a tájékoztatásba 3 
mobiltelefonos cég is bekapcsolódott.
Érdekes kezdeményezés a nap 24 órájában 
(egyelőre 18 városban) működő önkiszolgáló 
könyvtár. A különös figyelmet igénylő lakossági 
csoportokról az állam gondoskodik, kényelmes 
körülményeket biztosít a fogyatékkal élőknek, 
kiskorúaknak, időseknek stb. A kínai könyvtá-
ros egyesület 2009-et a gyermekek olvasásának 
szentelte, gyermekkönyvtárakat nyitottak, tá-
mogatták az iskolai olvasást. A falusi lakosság 
kiszolgálására számos helyen olvasószobák, 
járási szinten fiókkönyvtárak nyíltak; a szegé-
nyebb körzeteket mozgó könyvtárak látják el. 
A vakok olvasótermeiben térítésmentesen ol-
vashatók a Braille-írású művek, hallgathatók a 
hangos könyvek.
A hagyományos olvasás támogatása mellett fej-
leszteni kell a különböző platformokon nyújtha-
tó digitális szolgáltatásokat is. A China Mobile 
2010-ben indította a mobil olvasást lehetővé 
tévő kereskedelmi szolgáltatását. Több tarto-
mányban foglalkoznak az elektronikus olvasás 
fejlesztésével. 2012-ben a központi kulturális 
bizottság kiadói szervezetekkel és mobilszol-
gáltatókkal együttműködve indította a „Kulturált 
Kína” projektet (könyvajánlások mobiltelefo-
non), más mobilszolgáltatók pedig az olvasást 
népszerűsítő mikroblogokat.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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Használók képzése

49/2015

aLFonZo, Paige: using twitter hashtags for infor-
mation literacy instruction In: Computers in libraries. 
– 34. (2014) 7., p. 19-22.

Twitter hashtagek felhasználása az információs mű-
veltség oktatásában

Gépi információkeresés; Használói szokások; Hasz-
nálók képzése -felsőoktatásban; Információtechno-
lógia

Az információs műveltség és az összetett kere-
sési stratégiák tanítása során komoly problémát 
okoz, hogy a fiatalok számára teljesen idegen (és 
gyakran érdektelen) az a terminológia, amelyet 
a könyvtárosok használnak. Ennek a problémá-
nak az áthidalására lehetnek ideális eszközök a 
hashtagek, amelyek lényege, hogy a számjel (#) 
karakterrel kezdődően egybeírt szavak címke-
ként működnek, hiperlinkekké alakulnak. Eze-
ket a metaadat címkéket az internetes tartalmak 
felhasználók általi rendszerezésére találták ki, és 
elsőnek a Twitteren vezették be, de mára szinte 
a teljes közösségi média hálózatban alkalmazha-
tók. A legnagyobb oldalak, ahol találkozhatunk 
velük: Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, 
YouTube, Tumblr, Google+. Mind a tárgysza-
vazáshoz, mind pedig a kulcsszavas keresés-
hez tökéletes példaként szolgálhatnak, hiszen a 
hashtagek és a tárgyszavak is olyan tudatosan ki-
jelölt, információs értékkel bíró szavak, amelyek 
célja a tartalom azonosítása és besorolása. Így 
ha a felhasználók megértik a hashtagekkel vég-
zett információszervezés lényegét, akkor sokkal 
egyszerűbb lesz számukra a többi könyvtárral 
kapcsolatos szakfogalom megértése is.
A rendszeres használat során a fiatalok a gya-
korlatban szembesülnek az információszervezés 
olyan problémáival, amelyekkel a könyvtárosok 
is évtizedek óta küzdenek (rossz tartalomszerve-
zés, a használó által meghatározott osztályozási 
rendszer stb.), ez a tény pedig megkönnyíti a kö-
zös hang megtalálását az információs műveltsé-

gi feladatok megoldásánál. A cikk szerzője hat 
ilyen kellemetlenséget említ példaként: 1. Nem 
a megfelelő kontextusban használt hashtagek: 
Mivel a számjel karakterrel kezdődően leírt 
szavak automatikusan hiperlinkké alakulnak, 
megváltozik a színük a szövegen belül, sokan 
pedig ezt a lehetőséget kiemelésre használják, 
de nem feltétlenül a tartalom szempontjából re-
leváns szavakéra, így a hashtages keresés során 
számtalan nem releváns találatot kaphatunk. 2. 
A hashtagek formája szabadon választható, bárki 
létrehozhat hashtaget, használatukat és a köve-
tésüket éppen ez nehezíti meg, mivel így egyet-
len fogalmat több kifejezés is jelölhet. Ebből 
a témából kiindulva az információs műveltség 
oktatása során eljuthatunk az ellenőrzött szó-
készletek fontosságához, és adhatunk ki felada-
tokat egy-egy választott téma fix hashtagjeinek 
összeállítására. De akár írathatunk a hallgatókkal 
pro és kontra listákat a hashtagek és a tárgysza-
vak összehasonlítására. 3. A Twitter keresője 
válogatós: találati listáját a retweetek, megosz-
tások és népszerű hashtagek alapján állítja ösz-
sze. Ez ugyan hasznos a spamekkel szemben, 
de sokszor értékes tartalmak elvesztésével is 
jár. A téma jó alkalmat ad a keresési algoritmu-
sok működésének megbeszélésére. 4. Bár nincs 
szabályozás arra, pontosan hányat használjunk, 
a Twitter ajánlása maximum két hashtag egy 
poszton belül, több ugyanis az internetes etikett 
megszegését jelenti. Érdekes feladat lehet annak 
vizsgálata, hogy egy átlagos tweet tartalmát hány 
hashtaggel lehet pontosan leírni. Ehhez kapcso-
lódóan foglalkozhatunk az indexelt kulcsszavak 
és a tárgyszavak közötti különbségekkel. 5. Ha 
felkapott hashtageket használunk is, még egyál-
talán nem biztos, hogy bárki elolvassa őket, sőt. 
Például egy nagyobb nemzetközi rendezvény 
alkalmával számtalan poszt érkezik rövid időn 
belül, mindegyik ugyanazokat a hashtageket 
használva, így bizonyos tartalmak elvesznek az 
áradatban. Ez a jelenség jó alkalmat ad az infor-
mációs túlterhelés fogalmának és a szakterületi 
adatbázisok fontosságának megbeszélésére. 6. A 
hashtageket gyakran használják spam üzenetek-
ben is. Ezzel kapcsolatosan feladatként kiadható 
a poszt írója profiljának elemzése: egy cég vagy 
egy magánszemély tette ki az adott információt? 
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Vajon önszántából vagy feltörték a profilját? A 
téma kapcsán beszélgethetünk a digitális bizton-
ság fontosságáról.
A cikk szerzője a leírt ötleteket már sikeresen 
alkalmazta egyetemi órái során. Úgy véli, annak 
a technológiának a felhasználása, amely folya-
matosan jelen van a hallgatók életében, nagyban 
megkönnyítheti az információs műveltség okta-
tását számukra.

(Jávorka Brigitta)

50/2015

GunnarSSon, Jenny – KuLeSZa, wlodek J. – 
PetterSSon, anette: teaching international stu-
dents how to avoid plagiarism : librarians and faculty 
in collaboration. – Bibliogr. In: the journal of aca-
demic librarianship. – 40. (2014) 3-4., p. 413-417.

Külföldi diákok oktatása a plágium elkerülésére a 
könyvtárosok és tanszékek közötti együttműködés 
keretében

Egyetemi könyvtár; Használók képzése -felsőokta-
tásban; Külföldi hallgató

A plagizáláshoz sokféle ok vezethet, melyek 
közül a legnyilvánvalóbb az internet által köny-
nyen hozzáférhető források átvételének csábí-
tása. Szerepet játszhatnak még a hosszú távú 
következmények felmérésére való éretlenség, 
etikai hiányosságok, nyelvi nehézségek, az in-
formációhasználati készségek szegényessége és 
a kulturális különbségek, valamint a nyomasztó 
elvárások a tudományos publikálás területén. A 
plagizálás tehát nemcsak morális probléma, ha-
nem oktatási kérdés is.
A svédországi Blekinge Institute of Technology 
műszaki informatikai, villamos- és gépészmér-
nöki mesterképzésén a kutatási módszerekkel 
foglalkozó kurzusnak szerves részévé vált a 
plagizálással kapcsolatos tudnivalók oktatása. 
E karok hallgatóinak 80%-a ázsiai országokból 
érkezett, és a többiek nagy része is külföldi – 
kultúrájuk és habitusuk igen változatos. Sokuk 
számára idegenek a nyugati tudományos élet 
hagyományai, konvenciói. Egyes kultúrákban az 

írott szöveget is közkincsként kezelik, a szerzők 
jogait nem tartják számon. Ezért fontos a hallga-
tók számára a pontos határvonalak meghúzása, 
az egyértelmű elvárások meghatározása, a kul-
turális és etikai vonatkozások tisztázása.
A könyvtári szakirodalomban dokumentált kuta-
tások azt mutatják, hogy a helyes idézés, hivat-
kozás, forrásmegjelölés tanítása után a hallgatók 
tudatosabban kerülik el a plagizálást.
A könyvtárosok általában átfogó megközelítés-
ben ismertetik a plágium kérdését, de ezen túl 
szükség lehet a diákok saját tudományterületé-
re jellemző etikai finomságok megtanítására is, 
ezért célszerű a könyvtárosok és oktatók együtt-
működésén alapuló oktatás.
A módszer elemei: a kurzust a tanszék munkatár-
sa vezeti két könyvtáros részvételével, végkime-
nete a hallgatók által megírt próba szakdolgozat. 
A kurzuson megtanulnak parafrázist készíteni 
(szövegeket átfogalmazni), megismerik a kere-
sési eszközöket és forrásokat, a kutatás jogi és 
etikai normáit. Mindez csoportmunkában, inter-
ak tív feladatokkal, tapasztalati úton történik, a 
projektmenedzsment eszközök megismerésével 
fűszerezve. A hetente leadandó kutatási beszá-
molók egyúttal a hallgatók szakszókincsét is 
fejlesztik. A tanórákon megismerik a szakmai 
etikai kódexet, és megvitatják, hogyan függ ösz-
sze a szakmai tisztesség és a szakmai presztízs. 
Az egyetemi könyvtár által összeállított Refero 
nevű, webes plágiumellenes segédlettel gyakor-
lati példákon tanulják meg az idézés és a hivat-
kozás szabályait, valamint a legtöbb nehézséget 
okozó parafrázis-készítést. Ellenőrzésként egy 
kvízt töltenek ki. Az oktatók 2011-ben végzett 
felmérése szerint a 35 résztvevő túlnyomó több-
sége újdonságként értékelte a tananyag zömét, 
és hasznosnak tartotta a plágium témájának be-
illesztését a tantervbe.
A plagizálás kezelésében az oktatás középpontba 
helyezése eredményesebbnek bizonyult a bün-
tetéspárti hozzáállásnál. A holisztikus megkö-
zelítés, a tanárokkal folyó kommunikáció ered-
ményesen segítette a hallgatókat a plagizálás 
elkerülésében.

(Fazokas Eszter)
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51/2015

witeK, Donna – Grettano, teresa: teaching 
metaliteracy : a new paradigm in action. – Bibliogr. 
In: reference services review. – 42. (2014) 2., p. 
188-208.

Új paradigma: az információs műveltség mint me ta-
írás tudás oktatása

Egyetemi könyvtár; Használók képzése -felsőokta-
tásban; Információs műveltség

Az információs műveltség területén paradig-
maváltásnak vagyunk tanúi. Az Association of 
College and Research Libraries által kibocsá-
tott, „Az információs műveltség és kompetencia 
követelményrendszere a felsőoktatásban” címet 
viselő dokumentum még a web 2.0 megjelenése 
előtt született meg. A web 2.0 megléte azonban 
arra késztet bennünket, hogy az információs 
műveltséget a közösségi média kontextusában 
gondoljuk újra. Ezt teszi a metaírástudás.
A Scrantoni Egyetem (Pennsylvania) könyvtára 
az oktatók és könyvtárosok együttműködésé-
ben 2011 óta kínálja a „Retorika és közösségi 
média” elnevezésű alapképzési kurzust. Ennek 
céljául azt tűzték ki, hogy elvégzésével a hall-
gatók képesek legyenek elemezni a retorikai 
helyzetet a célközönség, a célkitűzések és a stí-
lus szempontjából; meg tudják határozni, milyen 
kommunikációs opciót válasszanak; vagy mások 
érvelését a sajátjukba be tudják integrálni. Ezt 
az információs műveltség elsajátítása is lehe-

tővé teszi, viszont a mások online viselkedésé-
nek megismeréséhez és a közösségi hálózatok 
hatékony használatához szükséges készségek a 
metaírástudás körébe tartoznak.
A kurzus hallgatóinak véleménye alapján négy 
olyan kérdéskör határozható meg, amely mu-
tatja, miként változott a hallgatók viselkedése, 
amióta 2000-ben az ACRL Irányelvek megje-
lentek. (1) Az információ ma már „maga jön” a 
felhasználóhoz. (2) Az információ teljességének 
és tulajdonságainak megítélése, valamint (3) ér-
tékelése közösségi természetű, (4) maga az in-
formáció pedig szabad. Ebből következik, hogy 
aki információhoz akar jutni, annak aktívan kell 
értékelnie a másoktól érkező visszacsatolást. Az 
egyetemisták nem a tartalom vagy az informá-
cióforrás alapján kategorizálják az információt, 
hanem arra figyelnek, hogy ki osztotta meg ve-
lük. Hasonlóképpen az online hozzáférhető in-
formáció értéke is attól függ számukra, hogy a 
velük kapcsolatban állók hogyan értékelik azt, 
hogy barátaik számára mennyire releváns.
Az információs műveltség segít abban, hogy 
feloldjuk azt az ellentmondást, amely abból 
ered, hogy a népszerűségre alapozzuk döntése-
inket, miközben az nem feltétlenül a minőséget 
tükrözi.
A metaírástudás fontosságát aláhúzza, hogy az 
ACRL Irányelvek folyamatban levő felülvizsgá-
lata és megújítása tartalmazza a kiegészítő írás-
tudások szükségességét. Ehhez mutat jó példát 
a „Retorika és közösségi média” kurzus.

(Koltay Tibor)
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Információelôállítás, -megjelenítés  
és -terjesztés

Digitalizálás

52/2015

FaBian, Claudia – SCHreiBer, CarolIn: Piloting a 
national programme for the digitization of medieval 
manuscripts in Germany In: LiBer quarterly. – 24. 
(2014) 1.

országos program a középkori kéziratok digitalizá-
lására németországban

adatbázis; Digitalizálás; Fejlesztési terv; Kézirat 
-mu zeális

2013 januárjában Németországban öt kézirat-
központ kezdeményezésére összehangolt nem-
zeti program indult a középkori kéziratok digi-
talizálására; célja a Németországban fennmaradt 
középkori kéziratok digitalizálására kiterjedő 
terv kidolgozása és új finanszírozási program 
kialakítása a Német Kutatási Alap (DFG) támo-
gatásával. Az alapvető pénzügyi szempontokon 
kívül a további feladat műszaki szabványok és 
know-how eljuttatása a kevésbé tapasztalt kul-
turális intézményekhez, továbbá az illetékes 
partnerek országos hálózatának a létrehozása a 
digitalizálás, a digitális adatok hosszú távú tá-
rolása, az állandó azonosítók (PI) kezelése és a 
digitális gyűjtemények internetes megjelenítése 
területén. Fontos szerep jut majd a német kéz-
iratok portáljának (Manuscripta Mediaevalia), 
mely központi szerepet kap mind a digitalizált 
kéziratanyag, mind a vonatkozó metaadatok – 
azaz a tudományos, részletes kéziratleírások 
digitális és ideális esetben kereshető, teljes szö-
vegű változata – internetes megjelenítésében. 
Természetesen ez a központosítás és aggregá-
lás megkönnyíti majd a többi intézménnyel az 
adatcserét.

A kísérleti szakaszban első lépésként világosan 
megfogalmazzák a nemzeti digitalizálási straté-
giát, tisztázva a tervezett projektek sorrendjét. 
A további cél a fenntartható műszaki infrastruk-
túra létrehozása az elsődleges és a másodlagos 
digitális adatok integrációjára. Így a hatalmas 
mennyiségű helyi digitalizálási program infor-
mációinak jelenlegi széttagoltságát az egységes 
és teljesen virtuális kutatási környezet váltja fel 
az érdeklődők számára.

(Autoref.)

53/2015

PunZaLan, ricardo L.: understanding virtual re-
unification. – Bibliogr. In: the library quarterly. – 84. 
(2014) 3., p. 294-323.

A virtuális újraegyesítésről

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Megőrzés

A virtuális újraegyesítés azt a stratégiát jelenti, 
amikor fizikailag szétszórt örökségi gyűjtemé-
nyeket újra összegyűjtenek annak érdekében, 
hogy a szétszórtan fellelhető tárgyakból, irodal-
mi és művészeti művekből és/vagy az egy hely-
ről származó vagy közös helyen őrzött archivális 
rekordokból rendezett digitális reprezentációt 
hozzanak létre. Digitalizálási kutatók becslése 
szerint a virtuális újraegyesítési projektek iránt 
egyre nagyobb az érdeklődés az örökségi intéz-
mények körében, különösen azokban az ese-
tekben, amikor a szétszórt gyűjtemények olyan 
földrajzi, anyagi természetű vagy politikai kihí-
vást vetnek fel, amely könnyebben áthidalható 
a digitális világban. A cikk a virtuális újraegye-
sítési törekvések legfőbb jellemzőit mutatja be 
különböző projektek és a szakirodalom alapján, 
és segítséget nyújt az ilyen jellegű projektek 
megtervezéséhez. Míg a szakirodalom a külön-
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böző projektek részletkérdéseire és technikai 
megfontolásaira összpontosít, a cikk olyan mo-
delleket mutat be, amelyek segítenek megérteni 
azokat a szervezeti és menedzselési kihívásokat, 
amelyek a virtuális újraegyesítés tervezése során 
várhatóan felmerülhetnek. Végezetül áttekinti, 
hogy melyek e digitális gyakorlat további kuta-
tásra érdemes területei.

(Autoref.)

54/2015

Steen, Siren: Linked data as a tool for attractive 
user services : report on a complex, ongoing project 
In: Scandinavian library quarterly. – 47. (2014) 3., 
p. 10-11.

a linked data eszköz a vonzó szolgáltatásokhoz

Digitalizálás; Gépi dokumentumleírás; Hozzáférhe-
tőség; Kézirat; Kotta

A Bergeni Filharmonikusok 250 éves jubileuma 
alkalmából a város közkönyvtára 1765-től nap-
jainkig digitalizálta és katalogizálta a zenekar 
koncertprogramjait. Az 1990-es évektől kezdve 
a könyvtár szintén digitalizálta Edvard Grieg 
hagyatékát, kéziratait, leveleit, koncert prog-
ramjait. A cél az volt, hogy ezeket az anyagokat 
egymással minél több ponton összekapcsolva 
hatékony megoldásokat kínáljanak a kutatóknak 
és a nagyközönségnek a dokumentumok keresé-
sére és használatára.
A norvég nemzeti könyvtár 2012-ben felkérte 
az intézményt, hogy kísérleti jelleggel a Bergeni 
Filharmonikusok dokumentumait nyitott Lin-
ked Data metadatokkal tegyék közzé. A projekt 
annak a lehetőségét szándékozik feltárni, hogy 
miként tudja egy könyvtár a saját gyűjtemé-
nyét más digitális anyagokkal összekapcsol-
va szolgáltatni. A projekt tovább gazdagítja a 
metaadatokat, hiszen a webes tartalmakat össze-
kapcsolja a katalógus rekordjaival, majd mindezt 
olyan nyílt formátumokban teszi közzé, hogy azt 
bárki használhassa, továbbépíthesse.
A projekt a könyvtáron belül az informatikai és 
a zenei osztály együttműködésével valósult meg. 

A munkához egyszerre volt szükség informati-
kai, modellezési és webes készségekre, valamint 
a zenei anyag és a katalogizálás ismeretére. Na-
gyon sok időt vett igénybe a metaadatok struk-
turálása, a modellek elkészítése. Készítettek egy 
demó verziót, amellyel megbizonyosodhattak 
arról, hogy a projektben hatékonyan lehet majd 
kezelni a különböző forrásokból származó ada-
tokat.
Az elmúlt években kevés figyelmet fordítottak 
arra, hogy a használók számára is vonzó felülete-
ket hozzanak létre. A lehetőségeket és korlátokat 
szintén egy demóval kísérelik meg feltérképezni. 
Ebben lehetőség van arra, hogy egyetlen olda-
lon feltárják a használók az egyes dokumentu-
mok mélyrétegeit, képeket, idővonalat mindezt 
különböző típusú eszközökre – mobiltelefonra, 
számítógépre – optimalizáltan.
A demó funkciói között van a keresés, szűrés tí-
pus és címkék szerint, a külső forrásból szárma-
zó adatok megjelenítése, tartalomkezelő rend-
szer (CMS) gyűjtemények létrehozására és meg-
jelenítésére, csatolás a források szerkesztéséhez, 
szerzői jogi információ a tartalmakról, lefúrás 
a nyers adatok szintjére, lehetőség a különösen 
érdekes tartalmak kiemelésére, fényképek, idő-
vonalak és térképek megjelenítése. A filharmoni-
kusok anyagainak szkennelését követően – amíg 
a végleges szolgáltatási formátum elkészült – 
minden dokumentumot feltöltöttek az Issuu-ra 
(http://www.issuu.com/bergenbibiotek).
A projekt ugyan még folyamatban van, de né-
hány következtetést már le lehet vonni az eddigi 
tapasztalatok alapján. Beigazolódott, hogy az 
RDF rugalmas struktúrája új megközelítést je-
lent a katalogizálásban, a tartalmak közötti kap-
csolatok létrehozásában, valamint az információ 
közzétételében. Szintén megtapasztalhatták, 
hogy a különböző forrásokból származó adatok 
miként jeleníthetők meg egyetlen felületen.
A könyvtárosság változó természete megköve-
teli, hogy jártasságot szerezzünk az új techno-
lógiák terén, új munkamódszereket, nézeteket 
ismerjünk meg. A projektben szerzői jogi isme-
retekre is szert tettek, és tapasztalatokat nyertek 
új típusú együttműködések terén is.

(Tóth Máté)
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55/2015

yaMaDa, toshiyuki: Politika formirovaniâ cifrovoj 
kollekcij v nacional’noj parlamentskoj biblioteke 
Âponii In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2014) 
7., p. 49-55.

Digitális állományalakítási politika a japán nemzeti 
és parlamenti könyvtárban

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Megőrzés; 
Nem ze ti könyvtár; Országgyűlési könyvtár

A japán nemzeti és parlamenti könyvtárban 
(National Diet Library = NDL) a digitális állo-
mányalakítási politika kidolgozása 1998-tól több 
szakaszban történt. 2004-ben kezdték a könyvtá-
ri állományok digitalizálására és az online infor-
mációforrások széles körű gyűjtésére vonatkozó 
középtávú terv kidolgozását; 2009-ben jelentős 
anyagi források nyíltak meg, majd többször mó-
dosították a kötelespéldány-törvényt; 2012-ben 
készült el a Küldetés és feladatok 2012–2016 c. 
ötéves terv.
1998-ban a digitalizálást a ritka könyvek és régi 
anyagok gyűjteményével kezdték, ez 2000-ben 
került az internetre. Ezt a Meidzsi-restauráció 
(1868–1912) feldolgozása követte, A Meidzsi
korszak elektronikus könyvtára 2002-ben lett 
elérhető. A szűkös finanszírozás miatt 2008-ra 
a könyvállománynak mindössze a 2%-át sikerült 
digitalizálni, ezért volt nagy jelentőségű a 12,7 
milliárd jen támogatás 2009-ben. A szerzői jogi 
törvény 2009. évi módosítása szerint az NDL, 
japán egyetlen letéti könyvtára a hosszú távú 
megőrzés érdekében – a jogtulajdonosok enge-
délye nélkül – digitalizálhatja teljes állományát, 
az elektronikus másolatokat saját helyiségeiben 
rendelkezésre bocsáthatja. 2012-re sikerült az 
1968-ig kiadott japán könyvek nagy részét, a 
2000-ig megjelent, népszerű időszaki kiadvá-
nyokat és az 1991–2000. években megvédett 
doktori disszertációkat feldolgozni (az állomány 
egynegyed részét, 470 ezer dokumentumot). Az 
újabb törvénymódosítás az egyetemi könyvtá-
rakban elérhetővé tette a kereskedelmi forgalom-
ban már nem lévő dokumentumok elektronikus 
változatait.

Az online információforrások gyűjtését a könyv-
tár 2002-ben kezdte a Web Archiving Project 
kidolgozásával. Kezdetben szükség volt a hon-
lapok tulajdonosainak engedélyére. A nemzeti 
könyvtári törvény 2010. évi módosítása szerint a 
könyvtár a közszféra honlapjait engedély nélkül 
gyűjtheti és tárolhatja. A honlapokat a Heritrix 
program vizsgálja, majd az ott található legfon-
tosabb közleményeket lemásolja, metaadatokkal 
látja el, és külön is tárolja. 2013 májusára 7466 
honlapot sikerült összegyűjteni, ezek nagyrészt 
a könyvtárban érhetők el.
A nemzeti könyvtári törvény fenti módosítása a 
kereskedelmi kiadók, cégek, magánszemélyek 
és -egyetemek, tudományos intézetek honlapja-
inak gyűjtését továbbra is a tulajdonosok enge-
délyéhez kötötte. A magánszektor által kiadott 
elektronikus könyvek és folyóiratok szolgálta-
tása csak 2013 nyarán vált kötelezővé. Mivel 
a fizetős kiadványok műszakilag is védettek, 
egyelőre csak az ingyenes és a nem védett ki-
adványokat dolgozzák fel. A japán törvények 
szerint a doktori disszertációkat publikálni kell 
az interneten; a korábban ajándékként kapott 
nyomtatott dokumentumok helyett 2013-tól az 
NDL a digitális változatokat gyűjti és tárolja.
A 2011. évi nagy földrengés dokumentumaiból 
épülő archívum célja az összes fellelhető doku-
mentum beszerzése és tárolása a katasztrófa utá-
ni helyreállításhoz, a károk csökkentéséhez. A 
teljesen nyitott archívumban a helyi hatóságok, 
különféle szervezetek és magánszemélyek anya-
gai találhatók, a HINAGIKU portálon integrált 
keresés végezhető, hang- és videoanyagok, hon-
lapok érhetők el.
A szerzői jogi törvény 2009. évi módosítása 
lehetővé tette, hogy a gyengén látókat és más 
fogyatékkal élőket kiszolgáló könyvtárak han-
gos könyveket készítsenek, és ezeket a hálóza-
ton közreadják. Az NDL 2011-ben dolgozta ki 
a gyengén látóknak nyújtandó szolgáltatások 
fejlesztési tervét, és felkészült a hangzó anya-
goknak közkönyvtárakon vagy meghatalmazott 
személyeken keresztül, DAISY formátumban 
történő szolgáltatására.
A hangrögzítések, audiovizuális és egyéb anya-
gok állománya 48 ezer tételből áll, széles körben 
2011-ben vált elérhetővé. A digitalizálás az ille-
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tékes archívum segítségével folyt, az állomány-
ba az 1900–1950. évek hanglemezei kerültek. 
A szerzői joggal védett műveket 2012-ig csak a 
könyvtárban lehetett meghallgatni, majd ezután 
minden mű elérhetővé vált az interneten, mivel 
a könyvtár fizeti a jogdíjat.

(Viszocsekné Péteri Éva)

56/2015

ZaStrow, Jan: Crowdsourcing cultural heritage 
: ’citizen archivists’ for the future In: Computers in 
libraries. – 34. (2014) 8., p. 21-23.

a kulturális örökség feldolgozása „crowdsourcing” 
keretében. Mit tehetnek az állampolgárok mint 
„amatőr archiválók” a jövőért

Digitalizálás; Használó; Kulturális örökség; Megőrzés

A crowdsourcing fogalma a 2000-es évek köze-
pé től ismert. Azt jelenti, hogy valamely problé-
ma meg oldására nyilvános felhívással keresnek 
kreatív részt vevőket, akik közösségi, önkéntes 
munkaként vé gez nek el bizonyos apróbb felada-
tokat, mégpe dig online. Világszerte a közgyűj-
teményekben is foly nak ilyen tevékenységek: 
például kéziratos anya gok begépelése, emberek 
és helyek azonosítása fotókon, az optikai karak-
terfelismerés hibáinak javítása és egyebek. A 
cikk négy amerikai példát idéz nagy intézmé-
nyek gyakorlatából.
A Kongresszusi Könyvtár Flickr Commons pro-
jektje (https://www.flickr.com/photos/library_
of_congress/) 2008-ban kezdődött néhány ezer 
fényképpel. Történeti fényképeket kellett kulcs-
szavakkal ellátni, a képeken szereplők nevét, 
foglalkozását és kronologikus adatait megadni. 
Mára a projekt eredménye: 20 ezer kép, 6000 ka-
talógusrekord és 60 millió megtekintés. A Flickr 
közössége végezte el a munkát, a könyvtárnak 
mindez csak heti 10 órai munkaidejébe és évi 
25 dollárjába került.
A NARA (National Archives and Records Ad-
ministration) az állampolgárok segítségét ar-
chiválásban, pontosabban levéltári rekordok 
címkézésében, átírásában és szerkesztésében 

kérte (http://archives.gov/citizen-archivist). 
A feldolgozandó dokumentumokat nehézségi 
szintjük szerint kezdő, középszintű és haladó 
kategóriába sorolták. Egy másik projektben tör-
téneti tengerhajózási naplók adatait dolgozzák 
fel klímakutatási célokra.
A Smithsonian Intézet 19 múzeuma és levéltá-
ra vesz részt a Transcription Center projektben 
(https://transcription.si.edu), amelyben igen vál-
tozatos dokumentumokat (feljegyzéseket, nap-
lókat, botanikai és numizmatikai leírásokat stb.) 
visznek számítógépre. Az elvégzendő feladatok 
szabadon választhatók ki a honlapról különböző 
szempontok alapján. A munkát három lépcsőben 
végzik el: 1. önkéntesek leírást készítenek, 2. 
más önkéntesek ezt ellenőrzik, 3. a személyzet 
vagy erre kiképzett belső önkéntesek véglege-
sítik. A munkálatok állását egy kezelőrendszer 
segítségével követik nyomon.
A New York Public Library projektje (http://
nypl.org/collections/labs) a nagyközönséget 
igyekszik bevonni, hogy segítsenek különböző 
feladatok elvégzésében, ilyenek: régi ételmenük 
leírása, 19. századi biztosítási atlaszok informá-
cióinak korrigálása, népszámlálási adatok össze-
vetése régi telefonkönyvekkel, történeti sztereo 
felvételek konvertálása 3D formátumba, régi 
térképek összehangolása maiakkal.
Az önkéntesek foglalkoztatása sok teendővel 
jár (tervezés, szkennelés, metaadatok megadása, 
marketing, minőségellenőrzés, képzés, verzió-
ellenőrzés, értékelés stb.). Miért éri meg a köz-
gyűjteményeknek ezzel foglalkozni? A digitális 
világban a használók nemcsak aktív részvételre 
törekszenek, hanem készek közreműködni ab-
ban, hogy az információk elérhetőbbek, ponto-
sabbak és érdekesebbek legyenek. Az önkénte-
sek bevonásával olyan munkák végezhetők el, 
amelyekre máshonnan nincs forrás. Az elvégzett 
munka eredményeként egyrészt olyan archív 
dokumentumok válnak digitálisan elérhetővé, 
amelyek megóvásra szorulnak, másrészt ame-
lyek támogatják a kutatást, a fontos történeti 
dokumentumokhoz való hozzáférést.
A crowdsourcing-honlapok legtöbbjének nincs 
vagy nagyon kevés fizetett munkatársa van, ők 
irányítják és koordinálják az önkéntesek töme-
gét. A fizetett munkatársak feladata az útmuta-
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tók, koncepciók, segédletek összeállítása. Ami a 
szoftvereket illeti, ma már rendelkezésre állnak 
a munkálatokhoz nyílt forráskódú termékek, a 
NARA például mások rendelkezésére bocsátotta 
Drupál kódját.
A kollektív kreativitásnak nagy tere lesz a jövő-
ben is. Várható, hogy az összetett feladatoknál 
néhány célszerűen kiválasztott önkéntes szakér-
tőt alkalmaznak. Ilyen feladatok például: tudó-
sok jegyzeteinek átírása, audio- és videofájlok 
időkódolása indexelt kereséshez, antik kották 
átírása modern kottákká stb.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 7

Audiovizuális, elektronikus,  
optikai információhordozók

57/2015

CaDaviD, Jhonny antonio Pabón – BaSHa, John-
khan Sathik – KaLeeSwaran, Gandhimani: Ûridi-
čes kie i tehničeskie problemy setevogo arhivirovaniâ 
v Singapure In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 
(2014) 9., p. 56-67.

A webarchiválás jogi és műszaki problémái Szinga-
púrban

Elektronikus publikáció; Megőrzés; Számítógép-há-
lózat; Szerzői jog

A digitálisan írt publikációk számának növe-
kedése és annak nemzetközi elismerése, hogy 
ezek a publikációk is a nemzeti örökség részét 
képezik, a kormányokat arra ösztönözte, hogy az 
ún. digitális örökség megőrzését nemzeti jelen-
tőségű feladatnak tekintsék. Ázsiában a nemzeti 
domének archiválásával csak Dél-Koreában, Ja-
pánban, Kínában és Szingapúrban foglalkoznak. 
A feladat többek között érinti a szerzői jogi és a 
kötelespéldányról szóló törvényt.
A nyomtatott és az elektronikus publikációk ál-
landósága közötti különbség számos etikai kér-
dést vet fel: a cél a kulturális identitás megőrzé-

se és gyűjtemények kialakítása, ami a gyűjtést 
támogató és finanszírozó társadalom számára 
szociális és gazdasági haszonnal jár. Míg a 
nyomtatott efemer publikációkból keveset archi-
válnak, a digitális publikációk (köztük a Twitter-
közlemények és Facebook-posztok) sokaságát. 
A weben a szellemi termékek ellenőrzése, cenzú-
rázása az elérhetőség korlátozásában, egyes hon-
lapok tudatos kerülésében, politikai vagy egyéb 
okokból nem kívánatos hosszú távú megőrzésé-
ben nyilvánul meg. A szerzői jog felhasználható 
egyes archív anyagok politikai okokból történő 
törlésére vagy megsemmisítésére.
A Szingapúri Nemzeti Könyvtár (National 
Library of Singapore, NLS) szolgáltatásai kö-
vetik az ország fejlődését. A könyvtár felügye-
lőtanácsa (FT) a webarchívum célját a Szin-
gapúrban előállított és az interneten publikált 
anyagok elektronikus, a kulturális örökség 
sokféleségét tükröző gyűjteményének építésé-
ben határozta meg. Az NLS 1995 óta felelős 
(hordozótól függetlenül) a kötelespéldányok 
gyűjtéséért. 2004-ben az FT javasolta az elekt-
ronikus dokumentumok önkéntes szolgáltatását 
és egyidejűleg a nemzeti könyvtárról szóló tör-
vény megfelelő módosítását. 2005-ben a Szin-
gapúri Internetkutató Központ kezdeményezte 
a cunamival foglalkozó ázsiai webarchívum 
létrehozását; a kéthónapos munka során 40 or-
szágból 13 nyelven 1600 honlapot sikerült ösz-
szegyűjteni. A tapasztalatokat felhasználva in-
dult a Szingapúri Webarchívum (Web Archive 
Singapore, WAS) projekt. Főleg hivatalos és 
kormányszervek mintegy 100 honlapját válo-
gatták ki, 2007-ben megkezdték az .sg domének 
szelektív gyűjtését. 2010-re mintegy 100 ezer 
honlapot regisztráltak, ekkor indult a Nemzeti 
Elektronikus Könyvtár, a Singapore Infopedia 
enciklopédia, NewspaperSG és a Singapore 
Memory projekt.
A szingapúri szerzői jogi törvények nem em-
lítik a webarchiválást; mivel a honlapok rög-
zítése a tartalom másolását jelenti, az NLS a 
válogatáskor a „hallgatólagosan megengedett” 
(opt-out policy) eljárást követi. A felvétel után 
a rendszer azonnal értesíti a honlap adminiszt-
rátorát jogairól és lehetőségeiről, Hollandiához 
hasonlóan anyagot lehet az archívumból törölni 
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(takedown). A szerzői jogi törvények amúgy is 
elévültek, a hosszú távú megőrzéshez meg kell 
engedni az anyagok konvertálását az új protokol-
loknak és számítógépes platformoknak megfe-
lelően. A fentiek miatt jelenleg a WAS-ban csak 
a speciális engedéllyel rendelkező anyagok és a 
kormányszervek anyagai érhetők el.
Az archívum 1174 honlapját tematikusan 11 ka-
tegóriába sorolták, a legnagyobb a Szervezetek, 
ezt követi a Politika és a kormány, majd a Mű
vészetek; legkisebb a Személyek csoport (4 hon-
lap). Elemezték a hibák gyakoriságát, legtöbbet 
(61%) a Művészetek kategóriában találtak.
Az archívumok a legtöbb dokumentumot tudo-
mányos célokra tárolják. Még a tapasztalt fel-
használók is úgy gondolják, hogy egy archívum-
ban ugyanúgy lehet keresni, mint a honlapon. Az 
interfészek nagy része azonban csak URL-alapú, 
a webarchívumok egyelőre csak szöveges doku-
mentumokat indexelnek. A könyvtárak a hálózati 
dokumentumok feldolgozásakor saját hagyomá-
nyos katalogizálási módszereiket igyekeznek 
alkalmazni, ami nehezíti a keresést. A hatalmas 
adatmennyiséggel dolgozó archívumok gyakran 
osztott rendszerben működnek (grid computing 
systems), és a felhő-technológiát használják. A 
WAS a szelektív archiváláshoz szintén a felhő-
technológiát tervezi.

(Viszocsekné Péteri Éva)

58/2015

HauCK, Stefan: e-Medien für Kinder und Jugendli-
che? : zwischen Babysitterersatz und Lesförderung 
: e-Book, apps und Co In: BuB. – 66. (2014) 7/8., 
p. 528-531.
res. angol és francia nyelven

E-média gyermekek és fiatalok számára? Bébi szit-
ter- pótló és olvasásfejlesztés között: e-könyvek, 
applikációk és társaik

elektronikus könyv; Gyermek- és ifjúsági olvasók; 
ifj ú ság nevelése olvasásra; információtechnológia

A közösségi média használata a mindennapok 
része a fiatalok számára; a német tinik 72%-ának 

van okostelefonja, függetlenül jövedelmüktől, 
iskolai végzettségüktől. Egy 2012. októberi né-
met felmérés szerint a társadalom minden ré-
tege rendelkezik táblagéppel. Minden hetedik 
család használt már képeskönyv-alkalmazást, 
a táblagép-tulajdonosok közül viszont minden 
harmadik. Az iskolákban is jelen vannak már a 
táblagépek: tankönyvek és munkafüzetek tölthe-
tők le rájuk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a 
változások miatt megkondítsuk a vészharangot, 
de a digitális technika következtében bekövet-
kező változások az olvasási szokások változását 
jelzik csupán. A lexikonok forgatása helyett az 
interneten böngésznek például az információt 
keresők.
Tanulmányok igazolják, hogy a képernyőn 
másképp olvasunk (pásztázó olvasás), és egy-
egy oldalon 20 másodpercig maradunk, aztán 
továbblépünk. Egyéb változás is tapasztalható: 
korábban az olvasás egybeesett a tudáselsajátí-
tással; ma már böngészünk és olvasunk, de nem 
kell semmit sem megjegyezni, hiszen bármikor 
visszakereshető.
Fontos kérdés, milyen korban érdemes a digitá-
lis médiával megismerkedni. Az egyik szakértő, 
Dieter F. Braus pszichiáter véleménye szerint 
kétéves korig mindenképp káros; az e-könyvek 
esetében is kételkedő: 9–10 éves kor előtt nem 
ajánlott. (Ennek ellentmondanak azok a kísér-
letek, melyek azt igazolják, hogy az e-könyvek 
esetén az olvasástól való félelem nem lépett 
fel.)
Az e-könyveket olvasókról készült statisztikák 
szerint sokat olvasnak, 60%-uk nő, a többség 
40–49 éves, és szelektíven olvasnak.
A digitalizálás még nem tart ott, hogy a gyer-
mekek és a fiatalok jelentős száma az e-könyv 
révén válna olvasóvá: még a nyomtatott könyvet 
kedvelik inkább. (A hangos könyvek a forgalom 
2%-át adják, az e-könyveké 1%.)
A gyermek- és ifjúsági könyveknél az e-köny-
vek PDF- vagy EPUB-formátumban készülnek. 
Egyik sem nyújt többet, mint az eredeti változat. 
A kiadók persze nem érik be ennyivel, minél 
több lehetőséggel „fejelik meg” e-könyveiket 
(linkekkel, videókkal stb.).
Végül az alkalmazásokról esik szó, melyek több-
ségében felmerül a kérdés, vajon beszélhetünk-e 
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esetükben kezdetleges könyvekről. A varázsige 
a játékos elemek alkalmazása (gamification), 
melynek segítségével a könyves tartalom já-
tékötleteket frissít fel, és kihasználja a szerzett 
pontokért, jutalomért folytatott játék örömét. 
Mindezt – ahogy a többi ilyen hibrid terméknél 
– érintőképernyőn keresztül tökéletesítették. (A 
kicsiknek szánt könyveket is zajokkal, animáci-
ókkal, kirakós játékokkal stb. bővítik.)
Egy 2012-es felmérés szerint minden ötödik 
26–29 éves megkérdezett több időt tölt köny-
vekkel, amióta táblagépe van; 50% ritkán olvas 
nyomtatott könyvet, harmaduk ritkán vagy már 
nem olvas nyomtatott, csak elektronikus köny-
vet. A táblagépet használók 60%-a csak akkor 
vesz e-könyvet, ha olcsóbb, mint a nyomtatott 
verzió. (Nehezen értik meg, hogy az e-könyv 
előállítása is rengeteg költséggel jár.)
A gyermekek fejlődése szempontjából még 
mindig célravezetőbbnek tartják a nyomtatott 
könyvet. Nagy-Britannia és az USA szülőinek 
69%-a véli ezt a 0–6 évesek, 61% a 7–12 évesek 
esetében. A fő érv az, hogy a könyv tartalmára 
jobban lehet összpontosítani, míg az alkalmazá-
sok esetében félő, hogy „bébicsőszként” hasz-
nálják a szülők. Egy német felmérésben viszont 
a szülők 67%-a azzal indokolta az applikációk 
használatát, hogy a gyerek a képeskönyv-appli-
kációkat egyedül is tudja nézegetni.

(Murányi Lajos)

Lásd még 7, 21, 25, 41, 46, 47, 52

Információ- és kommunikációs  
technológia

59/2015

vaSSiLaKaKi evgenia – GarouFaLLou, em-
manouel: the impact of Facebook on libraries and 
librarians : a review of the literature. – Bibliogr. In: 
Program. – 48. (2014) 3., p. 226-245.

a Facebook hatása a könyvtárakra és a könyvtáro-
sokra: szakirodalmi áttekintés

Felmérés; információtechnológia; Kommunikáció 
-hasz nálókkal; Könyvtárpropaganda

A közösségi oldalak egyre népszerűbbek, nem-
csak mindennapi életünket befolyásolják, hanem 
újabb publikálási fórumot is létrehoztak. A cikk 
bemutatja, a könyvtárosok és könyvtárak hogyan 
fogadták és hogyan használják a közösségi ol-
dalakat, például a Facebookot a kapcsolatépítés-
re, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére. 
A szemle a 2006-2012-es időszak vonatkozó 
szakirodalmát strukturáltan, annotált formában 
dolgozza fel.
A szakirodalom javarészt a Facebookon való 
jelenlét tapasztalataival, problémáival és tanul-
ságaival foglalkozik. Néhány publikáció szól 
arról, hogy a használók és a könyvtárosok ho-
gyan látják a közösségi oldalakat. Beigazolódott, 
hogy igény lenne olyan irányelvekre, amelyek 
a könyvtárakat és a könyvtárosokat segítik a 
Facebook alkalmazásában.
A cikk összefoglalja a Facebook könyvtári fel-
használásáról szóló kutatások eredményeit.

(Autoref.)

Lásd még 13, 15, 45
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Könyvtárgépesítés általában

Lásd 14

Könyvtárépítés, -berendezés

60/2015

BernDtSon, Maija – ÖSTrÖM, Mats: two new 
cultural capitals : two new libraries In: Scandinavian 
library quarterly. – 47. (2014) 3., p. 20-23.

Két új kulturális főváros, két új könyvtár

Fejlesztési terv; Könyvtárépület -közművelődési; 
Könyv tárépület -nemzeti; városi könyvtár

Az Európai Unió 1985 óta évente adományoz-
za az európai kulturális főváros címet egy vagy 
több európai városnak. 2014-ben a lett főváros, 
Riga a svédországi Umeåval nyerte el a címet, 
amelyet nagy könyvtári beruházásokkal (is) em-
lékezetessé tesznek.
2014 nyarán Rigában új nemzeti könyvtárat 
avatnak. 2014 őszén új városi könyvtár nyitá-
sára kerül sor Umeåban. Ezeknek a látványos 
beruházásoknak a tervezési és megvalósítási fá-
zisai évek óta tartanak annak érdekében, hogy a 
kijelölt évre elkészüljenek az új épületek. Nem 
férhet kétség hozzá, hogy mindkét könyvtár ki-
vételes és fontos szerepet fog játszani a jövőben. 
A könyvtárak alkalmazottai és pártfogói felvilla-
nyozódtak attól, milyen nagy szerepet kap intéz-
ményük a kulturális főváros cím elnyerésében és 
az események lebonyolításában (az ehhez tarto-
zó támogatásokkal, beruházásokkal).
Rigában pozitív hatása volt a jelölésnek nemcsak 
a nemzeti, hanem a közkönyvtárakra nézve is. 
Az előző évben már 25 fiókkönyvtárat felsze-
reltek, valamint a központi könyvtár is bővíti 
területét, és fejleszti médiagyűjteményét, azon-

ban ezeket a kiadásokat a rendes költségvetésből 
kell fedezniük. Remény van az együttműködés, 
összefogás megerősítésére az irodalom és az ol-
vasás területén. Fontos közös projektje lehetne a 
nyolc balti és skandináv országnak egy irodalmi 
fesztivál megszervezése, amely szerzőknek, ki-
adóknak, könyvtárosoknak szólna.
Rigában az új könyvtári épület körül viták ke-
letkeztek, azonban a könyvtár környezetére 
(Daugava folyó, óváros) nem lehet panasz. A 
könyvtár igazgatójának mottója, hogy „Nem 
telhet el úgy nap, hogy ne tartanának valamilyen 
programot, rendezvényt a könyvtárban.” Ta-
vasszal például egy nemzetközi gyermekkönyv 
pályázat díjátadójára kerül itt sor. A 163 millió 
euróból felépülő új lett nemzeti könyvtár a „The 
Castle of Light” („A fény kastélya”) nevet kap-
ta, és 40 ezer m2-en fog működni. Megnyitása 
augusztus 29-én várható. 2015-ben bérbe fog-
ják adni több hónapra az Európai Unió részére, 
amikor az Európai Unió Tanácsának soros el-
nökségi szerepét Lettország veszi át, talán ezért 
is nagyon fontos az épület kiváló minősége. 
Fontos találkozókat fognak itt tartani, amely a 
könyvtárnak további lökést ad az elinduláshoz 
és státuszának emeléséhez.
Umeå Városi Könyvtára (Umeå City Library) 
sem kapott extra támogatást a kulturális főváros 
évére, azonban az umeåi irodalmi fesztiválhoz 
(Umeå’s literature festival) külön forrásokat biz-
tosítottak számukra. A könyvtár egy új, sokolda-
lú, közösségi központban kap helyet, melynek 
neve „Väven”(Háló). Ez nagyszerű lehetőség 
újabb csoportok elérésére, hiszen egy új kul-
turális aréna képes átlépni az eddigi határokat. 
A számi (lapp) kultúra fontos szerepet kap az 
éves programban. Hét új szolgáltatást tudnak 
bevezetni az új könyvtárban. Területileg a há-
romszintes városi könyvtár lesz a legnagyobb 
önkormányzati beruházás a Vävenben. Umeå 
új városi könyvtárára 80 millió eurót költöttek, 
5000 m2-en fogja szolgálni a használókat. Az új 
könyvtár a városközpontban, az Ume folyó part-

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
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ján, lenyűgöző környezetben fog elhelyezkedni, 
megnyitására november 21-én kerül sor.
2017-ben a dán Aarhus veszi át a címet, ahol 
szintén a már meglévő, de új könyvtár lesz az 
események egyik fontos helyszíne.

(Bognár Noémi Erika)

61/2015

FranKS, Janet F.: noise management in twenty-
first century libraries : case studies of four U.S. 
academic institutions In: new review of academic 
librarianship. – 20. (2014) 3., p. 320-331.

a zaj kezelése a 21. századi könyvtárakban. esetta-
nulmányok négy amerikai felsőoktatási könyvtárból

Egyetemi könyvtár; Enteriőr; Igénykutatás könyvtári 
szolgáltatásokra; Könyvtárépület -egyetemi, főisko-
lai

Az egyetemi könyvtáraktól sok évtizeden át azt 
várták el, hogy a nyugodt tanuláshoz biztosít-
sanak helyet. Ez a nyomás nem csökkent a 21. 
században sem, bár időközben a könyvtárak a 
közös tanulás színterei és találkozóhelyek let-
tek. Különböző funkciójú és zajosságú övezetek 
alakultak ki, például a referensz övezet a bejá-
ratnál, a kávézó, a laptop-használók területe, az 
elmélyült egyéni és zajos csoportos tanulásra 
alkalmas terek. Korábban a könyvtári épületeket 
és tereket úgy tervezték meg, hogy a könyvtár 
csendes helynek számított, szó sem volt zajos 
közösségi funkciókról.
Dél-Florida négy egyetemi könyvtárában azt 
vizsgálták, hogy a könyvtárak (amelyeket egyre 
inkább tanulási közterekként értelmeznek) ho-
gyan hasznosíthatnák tereiket a hallgatók egyé-
ni és csoportos tanulási és egyben közösségi 
tér iránti igényeinek kielégítésére. A felmérést 
és interjúkat nagyrészt a könyvtárigazgatók és 
vezető munkatársaik, kisebb részt a hallgatók 
körében készítették, és helyszíni látogatásokkal 
kombinálták. Felmérték, hogy az egyes könyv-
tárakban milyen terek állnak rendelkezésre; 
vannak-e csendes és a zajosabb csoportmun-
kára szolgáló övezetek; melyeket használják a 

hallgatók szívesen; hogy vannak ezek a terek 
elválasztva egymástól; milyen tereket kéne meg-
szüntetni; és milyen új terekre lenne szükség. A 
továbbiakban a válaszolók tippeket adhattak, 
hogyan lehetne még javítani a zajszint kezelését 
a könyvtárakban.
Megállapítást nyert, hogy folyamatosan nő az 
igény a csoportos tanulásra és a kényelmes ül-
dögélésre alkalmas terek iránt, ezáltal viszont 
csökken a nyugodt tanulásra alkalmas területek 
nagysága. Kevés olyan tér van, amely a hang-
szigetelés érdekében elkülöníthető, ugyanis sok 
épületre jellemző a több szintet összenyitó ún. 
mezzanine (átrium), ahol szabadon terjed (és 
felerősödik) a hang az egyes szintek között. A 
cikk röviden megemlít néhány – felsőoktatási 
könyvtárakban alkalmazható – gyakorlati meg-
oldást, amely a zaj minimalizálására született. 
Összességében a felmérés eredményei megerősí-
tették a szakirodalom megállapításait, hogy az a 
legjobb módszer, ha a könyvtárosok megfigyelik 
a hallgatók természetes viselkedését a könyvtári 
térben, és annak megfelelően jelölik ki a zajos és 
csendes területeket, továbbá az egyes szinteknek 
zajosságuk szerint különböző funkciókat jelöl-
nek ki. Az átriumokat szükség esetén dupla falú 
üveggel lenne érdemes szigetelni.
Ha a könyvtárak megtalálják a megoldást arra, 
hogy az egyének és a csoportok igen sokféle 
tanulási igényét kielégítsék, a jövőben is rele-
vánsak maradhatnak.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 12

Számítógépes könyvtári rendszerek

Lásd 22
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Elektronikus könyvtár

62/2015

BrunS, todd a. [et. al.] : it takes a library : grow-
ing a robust institutional repository in two years. – 
Bibliogr. In: College & undergraduate libraries. – 21. 
(2014) 3-4., p. 244-262.

intézményi repozitórium kiépítése két év alatt egy 
egyetemi könyvtárban

Digitalizálás; egyetemi könyvtár; elektronikus könyv-
tár; Hozzáférhetőség; Megőrzés; Munkaszervezés

2010-ben a Kelet-Illinoisi Egyetem Booth 
Könyvtára elkezdte a „The Keep” nevű intézmé-
nyi repozitórium kiépítését, amelyben a könyv-
tár számos részlege vett részt. A repozitóriumhoz 
a tartalom begyűjtését egyrészt az archivális 
anyagok nagyszabású digitalizálásával, másrészt 
a korábban digitalizált gyűjtemények migráció-
jával valósították meg. A repozitórium létrehozá-
sával könnyebb hozzáférést, a korábban elavult, 
hagyományos web platformokon létező tartalom 
jobb megjelenítését és az egyéb digitális hordo-
zón tárolt, sérült tartalmak megmentését tették 
lehetővé. A sokféle osztályon dolgozó munka-
társak és az archivált és digitális gyűjtemények 
anyagának bevonásával a Booth Könyvtár ro-
busztus intézményi repozitóriumot fejlesztett ki 
mindössze két év alatt.

(Autoref.)

63/2015

HoCKx-yu, Helen: access and scholarly use of 
web archives In: alexandria. – 25. (2014) 1/2., p. 
113-127.

a webarchívumok hozzáférése és tudományos 
használata

Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Kutatás in-
formációellátása; Megőrzés; Számítógép-hálózat

Webarchívumok a 90-es évek közepe óta lé-
teznek (2011-ben 26 országban 42 kezdemé-
nyezés működött). Az International Internet 
Preservation Consortiumnak (IIPC) 48 tagja 
van, többségükben nemzeti könyvtárak. Az ar-
chívumok között vannak kisebb, szűkebb ha-
tókörű, válogató és nagy, országos gyűjtemé-
nyek. A nemzeti webarchívumokban az Unesco 
kötelespéldányokkal kapcsolatos ajánlásai alap-
ján a hozzáférés meglehetősen korlátozott. A 
használóknak személyesen kell felkeresniük 
a webarchiválást végző intézményeket. Egyes 
webarchívumok licencek vagy kutatási projek-
tek keretében engednek online hozzáférést a 
gyűjteményhez.
A webarchívumok történeti dokumentumokat 
tartalmaznak, amelyeket tájékozódásra használ-
nak az emberek. A következő keresési-böngé-
szési funkciókat lehet használni: URL szerinti, 
kulcsszavas, teljes szövegű keresés, tematikus 
gyűjtemények, tematikus böngészés, betűrendes 
böngészés. A megtekintés újabb eszközei a vi-
zuális megjelenítés és az adatelemzéssel készült 
összeállítások. Az a lényeg, hogy a használó 
gyorsan áttekinthesse, annotálhassa, összefüg-
gésbe helyezhesse és vizuálisan megjeleníthesse 
az archívum tartalmát.
A UK Web Archive válogató archívum, a British 
Library üzemelteti partnerei közreműködésével. 
Az Open UK Web Archive 14 ezer brit webhely 
60 ezer előfordulását archiválta 2004 óta. A 
tartalom egy részét (2013-ig) licencek kereté-
ben gyűjtötték össze. 2013-ban kezdték meg a 
nem nyomtatott dokumentum kötelespéldány-
szolgáltatásáról szóló törvény értelmében a brit 
web tömeges archiválását. Az Open UK Web 
Archive szelektív, kisebb gyűjtemény, amely 
kiemelten fontos dokumentumokat tartalmaz, 
másrészt áttekintést nyújt az átfogó gyűjtemény 
egészéről. A hozzáférési lehetőségek: Google-
szerű N-gram keresés, teljes szövegű keresés 
az egyes webhelyeken, és – Mementos néven – 
keresés egyszerre több archívumban. A Google 
Analytics szerint 2013 áprilisától – a vonatkozó 
jogszabály hatályba lépésétől – a használat je-
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lentős növekedése volt tapasztalható. Leggyak-
rabban olyan webhelyeket kerestek, amelyek az 
élő webről már eltűntek.
Egy használói felmérés során a webarchívumok 
tudományos felhasználását vizsgálták. A megin-
terjúvolt 94 használó túlnyomó többsége a hu-
mán és a társadalomtudományok területéről ke-
rült ki. Mindannyian elismerték a webarchívum 
potenciális tudományos értékét; a tényleges 
használók nagyra értékelték a vizuális megjele-
nítés lehetőségét. Szívesen fogadták a tematikus 
összeállításokat (az ún. különgyűjteményeket). 
Több képet és blogot igényelnének. Az első 
használatnál meglepetést okozott az archívum 
válogató jellege. A releváns tartalom döntő 
fontosságú egy webarchívum használata szem-
pontjából.
A webarchívumok fejlődésének első szakaszá-
ban a tudósok részt vesznek a gyűjtemények 
építésében. A második szakaszban megkérde-
zik őket, milyen kutatási kérdéseik megvála-
szolásában számítanak segítségre. A harmadik 
szakaszban a webarchívumokat önállóan hasz-
nálják, amihez egyszerű használói interfészek 
szükségesek.
A tudományos források fogalma napjainkban 
jelentős változáson megy át, a tudományos mun-
kában új módszerek jelennek meg, a webnek 
ugyanakkor megmarad a központi szerepe. A 
webarchívumok tudományos felhasználásának 
alapvető követelményei a következők: online 
elérhetőség (bárhonnan, bármikor), az alapvető 
keresési és kezelési lehetőségek biztosítása, jó 
minőség (azaz az archív másolat hasonlítson az 
élő változatra, az interaktív lehetőségeket is be-
leértve, szükség esetén tájékoztatás arról, hogy 
mi maradt ki az eredetihez képest). Fontos szem-
pontok a teljesség, az intellektuális tartalom, az 
élő változathoz hasonló „viselkedés”, megjelení-
tés, a hosszú távú elérhetőség és az idézhetőség, 
a más digitális és nyomtatott állományokkal való 
közös keresés lehetősége. Az utóbbi idők fejle-
ménye a közösségi média tartalmának kutatási 
felhasználása.
Az archivált web soha sem lesz az élő web hű 
mása, és soha nem is vetekedhet vele. Gyors 
előnyöket kínál: a webről már eltűnt webes for-
rások egyetlen másolatát, az egyes webhelyek 

fejlődését tükröző pillanatfelvételeket, átfogó 
történeti adatállományokat.

(Hegyközi Ilona)

64/2015

SterMan, Leila: institutional repositories : an anal-
ysis of trends and a proposed collaborative future. – 
Bibliogr. In: College & undergraduate libraries. – 21. 
(2014) 3-4., p. 360-376.

intézményi repozitóriumok: a trendek elemzése és 
javaslat a jövőbeni együttműködésekre

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Elekt-
ronikus könyvtár; Felmérés; Hozzáférhetőség; Meg-
őrzés

A tanulmány módszertani segítséget próbál adni 
a könyvtáraknak intézmények közötti kooperá-
cióhoz intézményi repozitórium (IR) létrehozá-
sa érdekében, ami minden résztvevő – kutatók, 
intézmények és végső soron az egész tudomá-
nyos élet – számára hasznos lesz. A kutatás során 
felhasználtak repozitóriumokról szóló korábbi 
tanulmányokat, a repozitóriumok kezelőivel 
készített interjúkat és a repozitórium létreho-
zását tervező könyvtárak hozzájárulását, hogy 
bemutassák az IR-ek közös kifejlesztésének és 
fenntartásának lehetőségeit. A cikk javaslatot 
tesz az intézmények közötti együttműködés te-
rületeire, hogy meggyőzze a könyvtárakat, le-
hetséges és hatékony az együtt munkálkodás a 
közös célért. Rávilágít meglévő munkacsoportok 
és szövetségek tevékenységére, a technológia és 
a hardver megosztására, a repozitórium elhelye-
zése érdekében külön intézményközi testületek 
létesítésére és a szakemberek munkájának meg-
osztására.

(Autoref.)

Lásd még 1, 53, 55
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