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Könyvtár- és információtu-
domány

Általános kérdések

207/2016

Bawden, david – RoBinson, Lyn: information and the gaining of understanding. 
– Bibliogr. 38 tétel In: Journal of information science. – 42. (2016) 3., p.294-299.

az információ és az értelmezés

Információs műveltség; Informatika
Akár közhelynek is tekinthetjük, hogy az értelmezésnek köze van az infor-
mációhoz. A könyvtár- és információtudománynak azonban nemcsak az ada-
tokkal, az információval, a tudással és bölcsességgel kellene behatóan foglal-
koznia, hanem az értelmezéssel is, amelynek pontos meghatározását nehéz 
megalkotni, viszont tény, hogy a jól informáltságnál többet értünk alatta.
Az értelmezés fogalma különbözik az információtól, a tudástól és az igaz-
ságtól. Sok egymástól független információ birtokában lehetünk ugyanis, 
de az értelmezés csak akkor érhető el, ha ezeket az információkat egymás 
mellé rendezzük.
Az információ hierarchiájában, amely az adattal kezdődik és az informá-
ción, majd a tudáson át a bölcsességig tart, a tudás és a bölcsesség közötti 
szintre helyezhető el az értelmezés, bár a nézetek ebből a szempontból el-
térnek egymástól, főként azért, mert akad, aki nem ismeri el ennek a köztes 
szintnek a létezését. Azt viszont elfogadhatjuk, hogy az értelmezés függ 
tudásunktól is, viszont amit tudunk, azt úgy sajátítottuk el, hogy képesek 
voltunk megérteni.
Az értelmezés magas szintű tudás, amelynek koherens, a megértést segítő, 
magyarázó-értelmező potenciálja van. Az értelmezés feltétele, hogy meg-
értsük azokat az értelmező és koherencia-teremtő összefüggéseket, amelyek 
egy nagy és átfogó információtömegben jelen vannak.
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Az alacsonyabb szintű értelmezés megjelenik az 
információs rendszerek tervezésekor, valamint az 
információs viselkedés és az információs műveltség 
kutatásában. Az előbbiek nem elég hatékonyak ah-
hoz, hogy támogassák az értelmezés folyamatát, ami 
nem is feladatuk, mivel releváns dokumentumok, 
adatok vagy legfeljebb a tudástöredékek visszake-
reshetőségét hivatottak biztosítani. Ezekből termé-
szetesen felépíthetők koherens magyarázó-értelmező 
tudásbázisok. A szoros értelemben vett értelmező 
funkció csupán fejlesztés alatt álló rendszerekben 
jelenik meg.
Az információs viselkedés kutatásának sem része az 
értelmezés, bár néhány modellben találkozunk vala-
mi hasonlóval. Egyedül az Információs Egyensúly 
(Informational Balance) modell, amely a reflexivi-
tásra épülő Lassú Mozgalom (Slow Movement) elve-
it ülteti át az információs viselkedésre, tartalmazza 
explicit módon. (lásd Slow Delphi: an investigation 
into information behaviour and the slow movement 
a Könyvtári Figyelő 2014/3. számában a 162. tétel-
számon)
A személyes informálódási stílusok közül releváns-
nak tekinthető a squirreling, vagyis az a hozzáállás, 
amikor az előzetesen összegyűjtött anyagokat ké-
sőbbi megtekintés céljából félretesszük. Hasonló 
jellegű a váratlan, dokumentumok vagy véletlensze-
rű kapcsolatok felfedezéséhez kötődő információs 
viselkedés.
Az információs műveltség folyamat- és kompeten-
cia-alapú modelljeinek is kevés köze van az értelme-
zéshez, bár ezekben ott van az értékelés és a kritikai 
gondolkodás követelménye. Leginkább a digitális 
írástudás jöhet számításba abban a formában, aho-
gyan azt Paul Gilster megfogalmazta, amikor tudás 
összerakásáról és megbízható tudáskészlet felhal-
mozásáról beszélt. A Christine Bruce által felvetett 
tudáskonstruálás is hasonló jellegű.
Ha az információs műveltségbe kívánjuk integrálni 
az értelmezést, akkor a jelenleginél pontosabb képet 
kell alkotnunk róla, amely magában foglalja annak 
ismeretét, hogy miként strukturáljuk az információt, 
és hogyan kössük azt össze a meglevő informáci-
ókkal, továbbá azt, hogy az információval kitartóan 
foglalkozunk abban a digitális környezetben, amely 
arra bátorít, hogy az információ töredékes formáira 
összpontosítsunk.

(Koltay Tibor)

208/2016

Bawden, david – RoBinson, Lyn – siddiqui, Tyab-
ba: „Potenctialities or possibilities” : towards quantum in-
formation science?. – Bibliogr. In: Journal of the associa-
tion for information science and Technology. – 66. (2015) 
3., p. 437-449.

Potenciál vagy lehetőség: kvantumelmélet az információ-
tudományban?

Informatika

A szerzők a szakirodalom elemzésével mérik fel a 
kvantumfogalmak és a formalizmus használatát az 
információtudományban. Öt alapvető kategóriát ta-
láltak: (1) laza analógiák és metaforák használata a 
kvantumfizika és a könyvtár-/információtudomány 
fogalmai között, (2) kvantumfogalmak és formaliz-
mus használata az információkeresésben, (3) kvan-
tumfogalmak és formalizmus használata a jelentés 
és a fogalmak tanulmányozása során, (4) kvantum 
társadalomtudomány az információtudományhoz kö-
zeli területeken, és (5) a kvantumfogalmak kvalitatív 
alkalmazása az információtudományban. A kvantum 
témák bizonyítható fejlődést értek el az információ-
keresésben és a szemantikus modellezésben, más 
területen kevésbé világos az előrehaladás. Bármeny-
nyire is vitatható a „kvantum fordulat” jövője, egy 
ilyen fordulatnak a következményeit figyelembe kell 
venni, és a kutatási irányokat kijelölni.

(Autoref.)

209/2016

Bawden, david – RoBinson, Lyn: „waiting for Carnot” 
: information and complexity. – Bibliogr. In: Journal of the 
association for information science and Technology. – 
66. (2015) 11., p. 2177-2186.

„Carnot-ra várva”: az információ és a komplexitás

Informatika

A szerzők az információ és a komplexitás közötti 
kapcsolatot a szakirodalom részletes elemzésével 
vizsgálják. A komplexitás sokrétű fogalom, amelynek 
nincs elfogadott definíciója. Számos felfogás létezik 
a komplexitás és a szervezettség meghatározására és 
mérésére, melyek mindegyike az információ fogal-
mát is tartalmazza. A komplexitás, rend, szervezett-
ség és „érdekes rend” fogalmak elválaszthatatlanul 
egybefonódtak az információ fogalmával. Shannon 
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formalizmusa az információnak a szervezett komp-
lexitáshoz való kiszámíthatatlan kreatív hozzájáru-
lását emeli ki, az információnak a struktúrához és 
a rendhez való viszonyának feltárása azonban még 
várat magára. A téma fogalmi vizsgálata gazdagíta-
ni fogja az információtudomány elméleti alapját, és 
termékeny kapcsolatokat teremthet más olyan tudo-

mányágakkal, amelyek az információ és a komple-
xitás fogalmát tanulmányozzák.

(Autoref.)

Kutatás

Lásd 207

Könyvtár- és tájékoztatásügy

Általános kérdések

210/2016

Huwe, Terence K.: secure your reputation to secure the 
library In: Computers in libraries. – 36. (2016) 5., p.9-11.

Vigyázz a hírnevedre, hogy a könyvtárad biztonságban 
legyen!

Használó; Információtechnológia; Tájékoztatás szabad-
sága

A Kaliforniai Berkeley Egyetem (UCB) egyik inté-
zetének könyvtárigazgatója szerint egyre több figyel-
met kell fordítani a számítógépes biztonságra, mivel 
az egyetemeket is fenyegetik a hackertámadások. 
Cikkében olyan bombabiztos intézkedéseket java-
sol, melyek segítenek a helyzet megoldásában, ezek 
egyike az intézmény nevének az ereje.
Az intézmény jó hírneve azon múlik, hogy az olva-
sók tudatában vannak annak, hogy értük vagyunk, 
és ezért a legfontosabb védművet jelentik. Három 
módon is javítható egy intézmény hírneve. Az első 
a közösség támogatásának megszerzése. A második, 
hogy a könyvtárosok – komfortzónájukat elhagyva 
– újítóként lépjenek fel ott, ahol erre szükség van. A 
hatékony számítógépes biztonság azon múlik, meg 
tudjuk-e védeni hosszú távon az érzékeny adatokat. 
A biztonságos hírnév a könyvtárak számára azonban 
számos tényezőn múlik. Ezek közül kettő nagyon 
fontos. Gyűjteménykezelőként hosszú távon kell a 
hozzáférést garantálni, és ez valamelyest analóg az 
adatvédelem folyamatos kihívásával. A jó hírnév biz-
tosítása attól is függ, tisztában vagyunk-e azzal, ho-

gyan használják az emberek az információkat, és mit 
várnak vagy remélnek a jövőben. Ezek a tényezők a 
könyvtáros szakma készségeit gyorsan változó terü-
letekre viszik. Információs profikként kötelességünk 
a küldetésünket úgy alakítani, hogy belepasszoljon a 
korba, amiben élünk.
Jelenleg ez azt jelenti, hogy a teljes információs 
életciklust integráljuk állandó gyűjteményeinkbe, ez 
adatgondozást is feltételez – komoly szerepet vállal-
va olyan új területeken, mint a repozitóriumok kiala-
kítása –, és még sorolhatnánk. Sikerülni fog? Nem 
tudjuk. Lehetünk önelégültek? Kizárt.
Nagyon fontos a szakmai előírások betartása is (a vi-
selkedés, a munka és a tisztelet terén). Szakmánkban 
sokszor látunk a kifejezés szabadsága és a magán-
szféra védelme között dilemmát. Mindig óvnunk kell 
olvasóink és munkahelyünk biztonságát. Ez biztosítja 
a fejlődést, és megakadályozza, hogy egy csapásra 
elvesszen jó hírnevünk. Ahogy a számítógépes biz-
tonság mindennapos kérdés, sok esetben a jó hírnév 
a biztos pont a gyorsan változó világban.

(Murányi Lajos)

211/2016

wesT, Jessamyn: Cybersecurity as an extension of pri-
vacy in libraries In: Computers in libraries. – 36. (2016) 
5., p. 24-29.

Elfogadták a NISO magánszférára vonatkozó alapelveit

Adatvédelem; Használó; Irányelvek -könyvtári

Egyetértés született a felhasználók digitális magán-
szférájának védelméről a könyvtári, kiadói és a szoft-
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verbeszállítói rendszerekben, a Nemzeti Információs 
Szabványosítási Szervezet (National Information 
Standards Organization, NISO) közzétette a ma-
gánszférára vonatkozó alapelveit. Az elvek lényege 
röviden a következő pontokban foglalható össze: 1. 
A magánszféra védelmében közös a felelősség, 2. 
A magánszféra tudatosságának az átláthatósága és 
ennek megkönnyítése, 3. A biztonság kérdései, 4. 
Az adatgyűjtés és az adatok használata, 5. Az ada-
tok névtelenségének biztosítása, 6. Opciók és bele-
egyezés, 7. Az adatok megosztása másokkal, 8. A 
magánszférával kapcsolatos szabályok és gyakorlat. 
9. A név nélküli használat segítése, 10. A saját ada-
tokhoz való hozzáférés, 11. Állandó fejlesztés, 12. 
Megbízhatóság.
A szállítók potenciálisan felelősek a kezelt ügyfél- és 
olvasói adatokért, és ha valami baj van, kártérítési 
kötelezettséggel tartoznak a veszteségekért. Már több 
cég is szembesült jogi, pénzügyi következményekkel, 
vagy azzal, hogy a reputációja bánta. Fontos megje-
gyezni, hogy a magánszféra megsértése nem mindig 
rosszindulatú, vagy okoz sérelmet. Az adatvédelmi 
szabályokhoz való túlzott ragaszkodás például akadá-
lyozhatja is az intézményi munkát, pl. a tudományos 
minősítést. Az adatok gyűjtése és elemzése jelentő-
sen javíthatja a szolgáltatásokat, némely termék vagy 
eszköz nem is működik a személyes adatok megadá-
sa nélkül, az olvasói szokások vizsgálatakor pedig 
igazolható, sőt elengedhetetlen a személyes adatok 
gyűjtése, elemzése és felhasználása.
E bonyolult helyzetben a NISO arra vállalkozott, 
hogy néhány alapelvben egyetértést érjen el a ma-
gánszférát és az olvasói adatokat illetően, ezért 2015 
folyamán kilenc hónapon át a könyvtári, a kiadói és 
a szoftverszakma több mint száz képviselőjével vi-
tatta meg az elveket, melyek megfogalmazásában az 
egyetértés elérése volt a legfontosabb cél. Némelyik 
pontja részletesen kidolgozott, mások kevésbé, de 
jó kiindulásként szolgál a jövőbeni párbeszédre a 
könyvtáros szakma és a NISO között. A magánszféra 
és hatása a tudományos kutatási adatok megosztására 
nevű külön programmal már foglalkozik a NISO, de 
terveznek egy következőt is: az egyik bizottság már 
az elveket vizsgálja felül, fél szemmel arra is ügyel-
ve, hogyan lehet majd megvalósítani ezeket. A cikk 
végén a szerző, a szervezet igazgatója köszönetét 
fejezi ki az Andrew W. Mellon Alapítványnak nagy-
lelkű támogatásáért, valamint mindazoknak, akik 
gondolataikkal segítették a munkát a projekt során. 
(Az angol nyelvű cikk megtalálható a http://www.
infotoday.com/cilmag/jun16/Carpenter–Respecting-

Privacy–Consensus-Is-Reached-on-NISO-Privacy-
Principles.shtml címen.)

(Murányi Lajos)

Lásd még 230, 256

Nemzetközi könyvtárügy

212/2016

CanCedda, Flavia: issn e i suoi fratelli : la lunga marcia 
dei codici internazionali. Prima parte : unesCo, iso e il 
primogenito. – Bibliogr. a jegyzetekben In: aiB studi. – 55. 
(2015) 2., p. 295-308.
Res. angol nyelven

Az ISSN és testvérei: a nemzetközi kódok hosszú mene-
telése. Első rész: az UNESCO, az ISO és az elsőszülött

CanCedda, Flavia: issn e i suoi fratelli : la lunga marcia 
dei codici internazionali. seconda parte : il CnR e la storia 
italiana dell’ISSN. Gli altri sistemi identificativi. – Bibliogr. 
a jegyzetekben In: aiB studi. – 55. (2015) 3., p. 439-457.
Res. angol nyelven

Az ISSN és testvérei: a nemzetközi kódok hosszú mene-
telése. Második rész: a CNR és az ISSN olasz története. 
További azonosító rendszerek

Előzetes kiadványszámozás; Szabvány -könyvtári

A numerikus kódokon alapuló nemzetközi bibli-
ográfiai azonosító rendszer betöltötte negyvenedik 
évét. Az UNESCO és az ISO évtizedekig dolgoztak 
együtt azért, hogy elterjesszék és támogassák a ki-
adói produktumok azonosításának ezt a technikáját. 
A sorozatok és/vagy időszaki kiadványok számára 
kifejlesztett ISSN volt az első szabványosított kód 
1975-ben, az ISO 3297 megjelenésével. A cikk fel-
idézi nemzetközi elterjedésének főbb lépéseit, és rö-
viden megemlíti az ISSN nyomán létrehozott további 
azonosító kódokat, és utal e nemzetközi rendszerek 
hatalmas információs kapacitására.
Olaszországban a Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) 
és könyvtára volt érdekelt a tudományos dokumen-
tációban és a periodika-számbavételben; előkészítette 
az ISSN-t, részt vett kidolgozásában, és elsők között 
ratifikálta a szabványt. A CNR keretében a kutatás 
és a dokumentáció tanulmányozására laboratórium 
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működött, mely 1975-ben lett Istituto di studi sulla 
ricerca e sulla documentazione scientifica (ISRDS), 
de már egy évvel korábban csatlakozott az ISDS-hez 
(International Serials Data System), annak nemzeti 
központja és ISSN központ lett. 1990-re készült el az 
országos folyóiratkatalógus, a mai ACNP (Archivio 
Collettivo Nazionale dei Periodici) elődje. Haszná-
lata nagymértékben elősegítette az ISSN megisme-
rését. 
Az ISSN-t a további nemzetközi azonosító rendsze-
rek, így a kiadványazonosítók követték. Az ISBN 
(International Standard Book Number), a legelter-
jedtebb a könyvek, monografikus kiadványok azo-
nosítására (2006 óta 13 számjegyű). Hatalmas meny-
nyiségű adatát a nemzetközi tájékozódási igényekre 
válaszolva parcellázott eszközök – a kereskedelmi 
forgalomba került könyvek földrajzi/nyelvi kataló-
gusaiban – teszi elérhetővé. Újabban GRP (Global 
Register of Publishers) néven teszi hozzáférhetővé 
(https://grp.isbn-international.org) a kiadók általa 
gondozott jegyzékét. 
Az ISRC (International Standard Recording Code) a 
hang- és videofelvételeket azonosítja. Az ISRC pre-
fixumot 12 jegyből álló alfanumerikus kód követi, 
melynek első öt jegyét (kettő az országot, három a 
felvétel első tulajdonosát jelzi) az ügynökség adja, 
a továbbiakat (kettő az évszámot, öt a zenedarabot 
jelöli – ez egy éven belül nem ismétlődhet) a lemez-
kiadó vagy maga a művész (stb.) állapítja meg. A 
kód állandó, akkor sem módosul, ha a felvétel tulaj-
donjoga változik. 
Az ISMN (International Standard Music Number) 
nyomtatott zeneművek azonosítására szolgál. 13 
jegyből áll 979-0 prefixummal, amit négy-négy 
számjegy követ (a kiadó és a kiadvány jelölésére) és 
a generált ellenőrző szám. A csoportokat kötőjel vá-
lasztja el. A nemzetközi ügynökség már az ISBN előtt 
hozzáférhetővé tette a zenei kiadók adatbázisát.
A DOI (Digital Object Identifier), a digitális tárgyak 
azonosítására szolgáló kód szintaxisát az amerikai 
szabványügyi szervezet szabványosította, 2012-ben 
tette általános érvényűvé az ISO. Népszerűségét az 
adja, hogy az első interoperábilis azonosító. Nincs 
megszabott hossza, 10-es kezdetét a regisztráló (ki-
adó, szerző stb.) azonosítója követi, majd / után kö-
vetkezik a regisztráló által adott alfanumerikus kód, 
mely tartalmazhatja más azonosító rendszer kódját 
(pl. nyomtatott változatának ISSN-kódját) is. 
Az ISAN (International Standard Audiovisual Num
ber) az audiovizuális művek (pl. filmek) azonosítá-
sára szolgál. Változatait (pl. egy film új megjelenése 

blu-ray lemezen) V-ISAN kóddal látják el. A kód első 
része megegyezik az eredetivel, második része utal az 
adott megjelenési formára. A rendszer az ISBN-hez 
és az ISMN-hez hasonlóan díjmentesen kutathatóvá 
teszi archívumainak egy részét (kód vagy műcím 
szerinti kereséshez). 
A NBN (National Bibliography Number) minden 
azonosító rendszertől eltér. Annak a sorszámnak a 
hasznosítása, amivel minden nemzeti bibliográfia 
ellátja egy digitális kiadvány leírását. A sorszám tulaj-
donképpen link, mely a digitális publikációra, illetve 
– ha az szerzői jogi vagy egyéb okokból nem szaba-
don hozzáférhető – annak metaadataira mutat. Ez a 
kód csak a kötelespéldányok regisztrálására alkalmas. 
A sorszámból és az ország ISO kódjából áll, így nem-
zetközi használatra alkalmas. Mivel nincs nemzetközi 
koordinációja, a nemzeti bibliográfiai ügynökségen 
múlik, biztosít-e hozzáférést archívumához.
A szellemi alkotások azonosítása régi törekvése a 
könyvtári világnak. Ilyen az ISWC (International 
Standard Musical Work Code), mely a zeneműveket 
azonosítja, megjelenési, előadási, rögzítési stb. for-
májától, illetve szerzői jogi vonatkozásaitól függetle-
nül. (Az új hangszerelés, fordítás új műnek számít, és 
saját kódot kap.) A kód a T utáni tíz számjegyből áll. 
Az ISTC (International Standard Text Code) célja a 
szöveges művek egyértelmű azonosítása, legyen szó 
bármilyen tartalomról. A kiadók és a szerzői joggal 
foglalkozók számára gondolták hasznosnak, ám a 
bibliográfiai munkában is sokat segít, ha valamely mű 
más nyelvű, esetleg más című kiadásait keresik. 
Identitásazonosító az ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID), a nemzetközi tudományos 
kommunikáció területén működő valamely személy 
egyértelmű azonosítására szolgáló számsor. Külö-
nösen hasznos a kutatásértékelésben az azonos vagy 
hasonló nevű, több néven író vagy nevet változtatott 
személyek esetében. Csak a tudományos kommu-
nikáció területére szorítkozik. Kérésre ad kódokat, 
bárki díjmentesen kérhet azonosító kódot. (Intéz-
mény is beszerezheti munkatársainak.) A rendszer 
az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatokat kéri, 
de az illető bővítheti az adatok körét, akár publi-
kációinak a jegyzékével is. A rendszert működtető 
ORCID-konzorcium az USA-ban jött létre, oktatási, 
tudományos céllal. 2013-ban az adatcsere érdekében 
felvette a kapcsolatot két kereskedelmi rendszerrel 
(ResearcherID, ScopusID), 2014-ben pedig az ISNI-
vel állapodott meg. 
Az ISNI (International Standard Name identifier) az 
ISO hivatalos válasza a kommunikáció, a média és a 
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kiadók világából érkező személyek (szerzők, de el-
sősorban művészek, előadók, stb.) vagy szervezetek 
azonosítása iránti igényére. Az ISNI kód az ORCID-
hoz hasonlóan sorszám, önmagában nincs jelentése, 
de nem vonja meg érdekeltsége határait ismeret- vagy 
tevékenységi kör szempontjából. Az ISNI-t az ISSN 
és az ISBN már felvette az általa rögzített metaadatok 
körébe, így biztosra vehető gyors elterjedése.

(Mohor Jenő)

Nemzeti könyvtárügy

213/2016

BaRyševa, Ekaterina Aleksandrovna: Stanovlenie bib-
lio tečnoj sistemy Indii (XIX–XX vv.) In: Bibliotekovedenie. 
– (2016) 2., p. 197-203.
Res. angol nyelven

A könyvtári rendszer kialakulása Indiában a 19. és 20. 
században

Könyvtári rendszer -országos; Könyvtárügy története

Az indiai könyvtárak története az i.e. 3. században 
kezdődik: vannak adatok az akkori legnagyobb egye-
temi központ mellett működő könyvtárról, a bihari 
buddhista egyetem és kolostorok i.sz. 6. században 
alapított könyvtáráról. A mongol nagy kánok gyönyö-
rűen díszített hatalmas könyvtárépületekben értékes 
gyűjteményeket őriztek. A 17. században kezdett 
működni Ázsia ma is létező legrégibb könyvtára 
Tamilnadu államban. A Raza Könyvtár (1774) alapját 
Fajzulli kán saját, iszlám kalligráfia- és miniatűrfest-
mény-gyűjteménye képezte.
A közkönyvtárak az angol uralom alatt nyugati mintá-
ra létesültek, tekintet nélkül a hagyományokra. 1811-
ben Lord Minto főkormányzó az oktatás katasztrofá-
lis helyzetéből a kiutat az oktatási intézmények feltá-
masztásában és a közkönyvtárak fejlesztésében látta. 
A 19. század első felében Bombayben, Kalkuttában 
és Madrászban voltak közkönyvtárak. A kalkuttai 
könyvtár (1836) nyitott volt minden társadalmi cso-
port, kaszt és hivatás előtt; a kölcsönzőnek 300 rúpiát 
kellett letétbe helyeznie, ebből tudták a diákokat és a 
szegényeket kiszolgálni. 1850-től a könyvtár gyűjti 
a különböző helyi nyelveken (gudzsaráti, pandzsábi 
stb.) kiadott könyveket. 1903-ban a könyvtárat ösz-
szevonták a Birodalmi Könyvtárral, 1948-ban ez lett 

a Nemzeti Könyvtár. A Barodi Királyságban (ma 
Gudzsarát) a közkönyvtári hálózat létesítését az 20. 
század elején a maharadzsa kezdeményezte amerikai 
tapasztalatai alapján.
Az 1940-es évek közepén a nagyvárosokban az egye-
temek és tudományos társaságok mellett működő 
közkönyvtárakat magánszemélyek és szervezetek fi-
nanszírozták. 1943-ban a falusi olvasótermek és moz-
gókönyvtárak száma 13 ezer körül volt. A független-
ség elnyerése (1947) után felmérték az angolok ha-
gyatékát: a lakosság 88%-a volt analfabéta, a régiók 
közötti közlekedés, a tömegkommunikációs eszközök 
elkeserítő állapotban voltak. Ebben a helyzetben a 
művelődéshez/tanuláshoz vezető kiutat az ingyenes 
könyvtári hálózatban látták. 1948-ban fogadták el a 
közkönyvtárakról szóló ún. Madrászi törvényt.
1951-ben Delhiben a kormány támogatásával UNES-
CO- projekt keretében megnyílt a közkönyvtár. A kor-
mány könyvtárügyi bizottsága 1957. évi jelentésében 
közölte az 1954. évi adatokat: 32 ezer könyvtár, ál-
lományuk együttvéve 7,1 millió könyv, a kölcsön-
zések száma 37,7 millió; a szolgáltatások minősége 
nem megfelelő. A jelentés nyomán fontos fejlesztési 
ajánlásokat fogadtak el, többek között

ingyenes könyvtári szolgáltatások minden indiai  –
állampolgárnak,
az írástudatlanság felszámolása érdekében a könyv- –
tárosok és a közoktatási dolgozók együttműkö-
dése,
a kormány pénzügyi támogatása a könyvtárak  –
fenntartásához.

1972-ben a neves filozófus, reformátor és népműve-
lő születésének 200. évfordulója alkalmából hozták 
létre Kalkuttában a Raja Rammohun Roy Library 
Foundation (RRRLF) alapítványt; az önálló szer-
vezetet a Kulturális Minisztérium finanszírozza. Fő 
feladatai: könyvtár létesítése minden faluban és az 
ország legtávolabbi körzeteiben; műszaki és pénzügyi 
segítségnyújtás a köz- és a gyermekkönyvtáraknak, 
önkéntes szervezeteknek és könyvtári egyesületek-
nek; a kormány számára tanácsadás a könyvtári-in-
formációs fejlesztési politikában.
1986–1988-ban dolgozták ki az országos könyvtári és 
információs politikát, valóra váltása 1993-ban indult. 
A nemzeti könyvtárak integrált hálózata magában 
foglalja a Nemzeti Könyvtárat (Kalkutta), a nemzeti 
letéti könyvtárakat (Delhi, Madrász, Bombay), a leg-
nagyobb ágazati könyvtárakat. Az államok központi 
könyvtárainak a helyi nyelveken megjelenő műveket 
is gyűjteniük kell. Az országos bibliográfiai számba-
vételt a Nemzeti Könyvtár végzi. A törzsi területeken 
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a könyvtárak feladata az etnikai kultúra megőrzése. A 
21. század elején indult a közkönyvtárak–információs 
központok modell bevezetése.
A 20. század végére sikerült fejlett könyvtári rend-
szert építeni. A még megoldandó feladatokra A könyv
tárak nemzeti küldetése a 21. században korszerűsí-
tési programban kerül sor.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 220

Központi szolgáltatások

214/2016

ŽABIčKA, Petr: Betaverze Centrálního portálu českých 
knihoven se představuje – beta.knihovny.cz In: čtenář. – 
68. (2016) 2., p. 43-46.

A cseh könyvtárak központi portáljának béta-verziója

Fejlesztési terv; Könyvtártudományi tájékoztatás; Köz-
ponti szolgáltatások; Portál

2015-ben 23 cseh könyvtár kötött együttműködési 
megállapodást a cseh könyvtárak központi portáljá-
nak építésére. A fő cél egy erős, központi portál ki-
alakítása, amely minőségi szolgáltatásokat nyújtva 
lehetővé teszi a használó számára a kért dokumen-
tum vagy információ hagyományos nyomtatott vagy 
digitális formában való elérését bármikor, bárhon-
nan és bárhol legyen is. A program megvalósítását 
a brnói Morva Területi Könyvtár a VISK 8 program 
támogatásával valósítja meg. A projekt első évében 
a legfontosabb feladat a portál fejlesztését irányító 
csapat kialakítása volt. A problémamentes működés-
hez szükségessé vált a megfelelő, nagy kapacitású 
adattárhelyek létrehozása. Az infrastrukturális fej-
lesztés fontos része a fejlesztő és tesztszerver mű-
ködtetése, utóbbi a beta.knihovny.cz címen érhető 
el. A fejlesztések, a gyűjtemények érzékeny adatai a 
github.com szerverre kerülnek, melynek forráskódja 
szabadon elérhető.
Maga a portál a nyílt hozzáférésű VuFind rendszerre 
épül, amely indexelésre és keresésre a szintén szaba-
don elérhető SORL rendszert alkalmazza. A látogatói 
statisztika követését a szabad felhasználású Piwik 
rendszer biztosítja.
A tervezettől eltérően a Record Manager modul he-
lyett a Forráskezelő applikációt használták, a portál 

szükségleteihez igazítva. A könyvtári katalógusok 
integrációja mellett a Forráskezelő feladata a digitá-
lis könyvtárak és további fontos nemzeti informáci-
ós források tartalmának integrálása. Annak köszön-
hetően, hogy a cseh digitális könyvtárak többsége a 
Kramerius rendszert használja, amely a Cseh Digi-
tális Könyvtárat is egyesíti, a portál innen „konszo-
lidált” adatforrásokat kap. A kapcsolódó könyvtárak 
adatainak migrálása jelenleg zajlik a Forráskezelő 
segítségével a duplikálás kizárásával. Fontos lépés 
a leírások kiegészítése a nemzeti névtér, autoritások 
adataival, hogy a különböző névváltozatok egyaránt 
megtalálhatókká váljanak.
Alapvető változást jelentett az a mód, ahogyan a 
portálhoz kapcsolták a linkszerver funkcionalitását, 
mivel a használók többsége nem ismeri az SFX je-
lentőségét és kulcsfunkcióját, de hozzáférést igényel 
fizetős adatbázisok teljes szövegű anyagaihoz, ezért 
közvetlenül indexelték az adatbázis-tartalmakat az 
egyes könyvtárak számára.
Kidolgozták a felhasználói bejelentkezés és a számla-
kezelés módját, most a használó egy helyen, a regiszt-
rált könyvtárban láthatja a portál adatait és a számláit. 
Minden funkció kapcsolódik a kölcsönzésekhez, az 
előjegyzés, a hosszabbítás, a kölcsönzések megte-
kintése, a példány pillanatnyi állapota a portálon 
közvetítve elérhető, de ténylegesen az egyes könyv-
tárak lokális könyvtári rendszereiben valósulnak meg 
a tranzakciók. A portállal való kapcsolatot az NCIP 
protokoll biztosítja a legtöbb integrált rendszernél, 
Aleph esetén a RESTfulAPI látja el.
A béta-verzióba jelenleg 12 könyvtár csatlakozott, 
a többiek különböző feldolgozottsági stádiumban 
állnak. Az elmúlt 20 év szabványosításai miatt be-
következett változások nem okoznak olyan nagy 
gondot (bár a bibliográfiai rekordok sem száz szá-
zalékosak), mint a könyvtárak eltérő működési gya-
korlata. Például a Prágai Városi Könyvtár olvasói a 
kölcsönzött dokumentumot bármelyik fiókkönyvtár-
ba visszavihetik, szokatlan viszont az, hogy azok ott 
is maradnak, így ennek a könyvtárnak az esetében a 
példányok tárolási helye gyakrabban változik, mint 
más könyvtárakban.
A portál keresőfelületén kezdettől fogva a VuFindot 
alkalmazzák, az elvárások miatt azonban jelentős 
mértékben módosításra szorul. A prágai könyvtár 
ezért az év folyamán tesztelte és elemezte a saját 
használói felületét a probléma megoldása érdeké-
ben, ami fontos fejlesztési szempontokkal segítette 
a portál átalakítását. 
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A brnói morva könyvtár az év folyamán a minisz-
tériumtól a VaV programból támogatást kapott arra, 
hogy a portálon öt év alatt számos új technológiát 
bevezessen a NAKI II programban.
A portál béta-verziója 2015 őszétől elérhető, az éles 
verzió bevezetésére 2016. június végén kerül sor. Ad-
dig a javaslatokat és véleményeket a morva könyvtár 
a https://github.com/moravianlibrary/CPK/issues el-
érhetőségen várja.

(Prókai Margit)

Együttmûködés
Lásd 247

Jogi szabályozás

215/2016

evens, Tom: Creative commons licences in cultural 
heritage institutions in Flanders. – Bibliogr. In: Journal of 
librarianship and information science. – 48. (2016) 2., p. 
209-217.

Creative Commons licencek Flandria kulturális örökségi 
intézményeiben

Felmérés; Közgyűjtemény; Szerzői jog

Mivel a kulturális örökséget őrző intézményeknek a 
szerzői jog által felállított akadályokkal kell küzdeni-
ük, amikor digitális stratégiájukat akarnák megvaló-
sítani, egyre gyakrabban merül fel annak lehetősége, 
hogy a hagyományos szerzői jog vonzó alternatívá-
jaként copyleft licenceket használjanak fel. Egy-egy 
2008-ban és 2012-ben elvégzett felmérés adatai alap-
ján vizsgálták a Creative Commons (CC) licencek 
használatát. A két időpont között jelentős növekedés 
volt tapasztalható a CC licencek használatában. Ez 
némileg ellentmondani látszik azoknak a kijelen-
téseknek, amelyek szerint lehetetlen a szerzői jogi 
védettséget élvező művek digitális formában való 
terjesztése, viszont azt mutatja, hogy a felmérésben 
részt vevő intézményeknek az alacsonyabb technikai 
minőségű és a nem kereskedelmi terjesztésű művek 
esetében volna igénye a kevésbé korlátozó feltételek 
meglétére. Ez nyomós érv a CC licencek alkalmazása 
mellett, amelyek használata 30%-ra nőtt a vizsgált 

intézményekben. Bár ez az arány túlzottnak tűnik, 
arra utal, hogy Flandria kulturális örökséget őrző in-
tézményei a szerzői joggal szembeni valódi alterna-
tívának tekintik a CC-t, amely nagyobb rugalmassá-
got biztosít a szerzői jogi védettséget élvező művek 
felhasználására, mivel az eredeti mű szerzőjének 
kezébe adja a döntést.
A CC licencek széles körű használatával láncreakció-
szerűen nő a szabadon felhasználható művek száma. 
Bár ezek a licencek nem minden kihívásra tudnak 
választ adni, segíthetnek a kulturális örökséget őrző 
intézmények digitális stratégiájának kialakításában 
és megvalósításában.

(Koltay Tibor)
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Könyvtárosi hivatás

216/2016

HiCKs, deborah: advocating for librarianship : the dis-
courses of advocacy and service in the professional 
identities of librarians. – Bibliogr. In: Library trends. – 64. 
(2016) 3., p. 615-640.

Kiállni a könyvtárosság mellett: a támogatás és a szolgá-
lat diskurzusa a könyvtárosok szakmai identitásában

Könyvtárosi hivatás; Marketing; Public relations

A szolgálat iránti elkötelezettséget gyakran egy hiva-
tás védjegyeként emlegetik. A szolgálat az Amerikai 
Könyvtáros Egyesület (ALA) 2004. évi A könyvtá
rosság alapértékei c. állásfoglalásában felsorolt ti-
zenegy alapérték egyike. A könyvtárosok számára 
a szolgálat nem más, mint segíteni az embereknek 
információforrásokat találni tanulási, kikapcsolódási 
és munkával kapcsolatos igényeik kielégítéséhez. Ez 
a tanulmány egy, a könyvtárosok szakmai identitását 
vizsgáló átfogóbb kutatásból közöl eredményeket a 
szolgálat központi szerepéről különös tekintettel arra, 
hogyan állnak ki a könyvtárosok szolgáltatásaik, vég-
ső soron a könyvtárosság mellett. A diskurzuselemzés 
megközelítését alkalmazva a tanulmány azt vizsgál-
ja, milyen szerepet tölt be a szolgálat mint alapérték 
és támogatás (advocacy) a szakmai identitás megte-
remtésében. A szerző három különböző adatforrást 
használt: szakmai folyóiratokat, e-mailes vitafóru-
mokat és felmérések interjúit. Az adatokat abból a 



Könyvtári Figyelõ 2016/4 559

szempontból elemezte, milyen diskurzusokat hasz-
nálnak a könyvtárosok, amikor a könyvtárosságról, 
szakmaiságról és a támogatáshoz való viszonyukról 
írnak. Amikor a könyvtárosok az általuk nyújtott szol-
gáltatásokat népszerűsítik, egyben a szakma értéke 
mellett állnak ki. Következésképpen, ha támogatásról 
beszéltek vagy írtak, a könyvtárosok saját identitás-
alakulásuk aktív részeseivé váltak. Azzal, hogy a tá-
mogatást a szakma központi tevékenységévé tették, a 
könyvtárosok nemcsak másoknak a könyvtárosságról 
alkotott képét állították kihívás elé, hanem egyúttal 
saját felfogásukat is.

(Autoref.)

217/2016

Huwe, Terence K.: your new role as a data scientist In: 
Computers in libraries. – 36. (2016) 3., p. 23-24.

Könyvtáros az adattudós új szerepében

Adatfeldolgozás; Könyvtárosi hivatás; Kutatás informá-
cióellátása

Manapság az adattenger hullámait hasítva lehet vala-
ki legkönnyebben tagja a tudományos közösségnek, 
a könyvtárosok pedig számos eszközzel fel vannak 
ehhez szerelkezve. Az adatok gyorsan változó világá-
ban ma két trend látszik kikristályosodni. Az egyik az 
adatelemzésnek a szinte minden tudományágba való 
beépülése, a másik pedig, hogy az adatelemzéshez, 
-kezeléshez és -kutatáshoz szükséges legfontosabb 
kompetenciák már beépültek a könyvtárosok napi 
munkájába. A szerző a Kaliforniai Berkeley Egyetem 
Munka- és Foglalkoztatás-kutatási Intézet könyvtár 
és információforrás részlegének vezetője (Library 
and Information Resources, Institute for Research 
on Labor and Employment). Intézetében már min-
den újítást adatszakértő bevonásával végeznek, és 
a könyvtár a felelős az adatok elhelyezéséért és biz-
tonságos tárolásáért.
Amikor az adattudomány beszüremlik egy-egy tu-
dományágba, az kétirányú eljárást eredményez. 
Egyrészről az adatok hatnak a tudományra, másfe-
lől viszont a tudomány is új értelmezési keretet ad 
az adatoknak. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy 
az adatok manapság állandóan változnak, valamint a 
mód is forradalmian megváltozott, ahogyan a tudósok 
használják őket – gondoljunk csak a webes adatvizu-
alizálási eszközökre. A tömeges adatok széles körű 
és innovatív használata a tudományos életben hihe-
tetlenül hirtelen következett be. Természetesen ma 

is élnek a hagyományos módszerekkel (pl. interjú, 
esettanulmány), de a hangsúly áttolódott az adatok 
elemzésére. Így a könyvtárosok számára a legsikere-
sebb útként az adathullám meglovaglása kínálkozik 
ahhoz, hogy a kutatói közösségeket elérjék.
A szerző három stratégiát vázol fel, melyek erősítik 
már meglevő kompetenciáinkat. Az első: váljunk 
adatgondnokokká. Mivel a könyvtárosok hangsú-
lyozottan a tudásmegosztás szakemberei (példa erre 
az osztott katalogizálás), ez jó alap ahhoz, hogy 
adatőrökként, adatgondnokokként a tudósoknak is 
együttműködő partnerei lehessünk.
Vagy legyünk adatvizualizáló szakértők. Ezzel se-
gíthetjük a tudósokat abban, hogy laikusok számára 
is érthetővé tegyék tudományos eredményeiket. Na-
gyon jó példa erre az az interaktív térkép, melyet az 
urbandisplacement.org címen találhatunk.
Felfedezési szakértőként is támaszkodhatunk eddigi 
gyakorlatunkra: tudjuk, hogyan találjunk meg infor-
mációkat, hogyan szintetizáljuk felfedezéseinket és 
hogyan magyarázzuk el másoknak, akiknek nincs 
idejük elvégezni ezt az alapvető munkát. Márpedig 
az irodalomkutatás és a különböző tudományterületek 
mintázatainak felismerési képessége egyre lényege-
sebb erőforrássá válik. És ebben jók vagyunk.
A szerző tehát nagy lehetőséget lát abban, hogy a 
könyvtárosok olyan információtudóssá képezzék ma-
gukat, amilyenekre a világnak szüksége van. Ahogy 
a társadalomtudományok és humán tudományok 
képviselői megteszik, ugyanúgy a könyvtárosok is 
betörhetnek az adattudomány világába.

(Fazokas Eszter)

Oktatás és továbbképzés

218/2016

BoRRies, Julia: Ab ins Ausland! : Förder- und Austausch-
programme für BibliothekarInnen In: BuB. – 68. (2016) 1., 
p. 14-17.

Irány a külföld! Támogatási és csereprogramok könyvtá-
rosoknak

Együttműködés -nemzetközi; Tanulmányút; Tapasztalat-
csere
A cikk áttekinti a németországi lehetőségeket és gya-
korlati tanácsokat is ad az első lépésekhez. Először 
a diákcsereprogramokat ismerteti. A legnagyobb és 
legfontosabb támogatási program 2014 óta az euró-
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pai uniós Erasmus+, ami 2020-ig tart még. Az ösz-
töndíj időtartama két héttől egy évig terjedhet. (Az 
ösztöndíj a szállás-, ellátási és útiköltségeket fedezi.) 
Pályázni az Erasmus+ mobilitási programjaiban részt 
vevő intézményekben kell; ezekről információk több 
intézmény honlapján szerezhetők be.
A diákok számára két fontos tanulmányi vagy gya-
korlati program létezik: az Erasmus+ és a PROMOS, 
a német diákmobilitás fokozásának programja. Mind-
kettő a főiskolákon keresztül folyik, akik az ösztön-
díjakra pályáznak. Erasmus+ támogatással 33 euró-
pai országban lehet 3–12 hónapon át tanulni, illetve 
szakmai gyakorlatot folytatni. A BMF/DAAD kere-
tében támogatott PROMOS ösztöndíjak elsősorban 
olyan rövidebb, egyénileg szervezett és a tanulmá-
nyokhoz kapcsolódó utakat finanszíroznak a világon 
bárhol, melyeket más programok nem. (A cél pl. le-
het záródolgozat elkészítése, nyelvtanfolyam, tanul-
mányút stb. – doktoranduszok számára is.) További 
lehetőség lehet az ún. külföldi szövetségi képzési 
támogatás (BAfög).
A dolgozó könyvtárosok számára elsősorban a Bib
liothek & Information International – a Bibliothek 
und Information Deutschland (BID), a német könyv-
tárak és könyvtárosok szövetségei ernyőszervezeté-
nek állandó bizottsága – által biztosított támogatások 
szolgálják a külföldi továbbképzést és tapasztalatcse-
réket. (Kivétel a főiskolai oktatók.) Az időtartam leg-
feljebb négyhetes lehet (http://www.bi-international.
de/). A Berufsverband Information Bibliotheken 
(BIB) tagjai munkahelyük vagy egy külföldi intéz-
mény közvetítésével vehetnek rész a BIB csereprog-
ramjában, ennek célja főleg az Egyesült Államok. 
Támogatást kaphatnak külföldi konferenciákon való 
részvételre is. Lehetőség van külföldi szakemberek 
meghívására, továbbá csoportos tanulmányutakra is 
(három naptól kéthetes időtartamig).
A Bibliothèque publique d’information (Bpi) és a 
francia kulturális minisztérium ösztöndíja (1200 euró) 
6–8 hetes franciaországi gyakorlatot („profession 
culture”) kínál francia közkönyvtárakban. Feltétel 
természetesen a nyelvismeret, és a tapasztalatok mel-
lett hosszú távú együttműködést remélnek a küldő és 
fogadó könyvtár között.
Ma már nincs lehetőség egyéni EUs támogatásra a 
mobilitás keretében – az előző élethosszig tartó ta-
nulás programban volt, de könyvtárak, ha a felnőtt- 
vagy a továbbképzésben tevékenykednek, most is 
pályázhatnak mobilitási projektekre, s munkatársaik 
profitálhatnak ezekből – pl. tanulhatnak külföldön. 
(A tartózkodás két naptól két hónapig terjedhet.) 
Emellett az Erasmus+ programban is, az ún. straté-

giai partnerség keretében pályázhatnak mobilitási 
projektekre, melyek célja új módszerek, technikák 
és eszközök kifejlesztése és közreadása.
A tudományos könyvtárak munkatársai, akiket érde-
kel az Erasmus+ támogatás, vegyék fel a kapcsolatot 
főiskolájuk nemzetközi irodájával, mivel az felel a 
munkatársak külföldi továbbképzéséért; az „egyéni 
mobilitás” programrésszel támogatnak pl. tanul-
mányutakat a továbbképzés részeként (két naptól két 
hónaposig). Egész másféle támogatást nyújt a Robert 
Bosch Alapítvány, mely a határon átnyúló mobilitási 
projektekkel foglalkozik. A pályázók német képző-
intézmények lehetnek.
Egy külföldi út komoly szervezést és tervezést igé-
nyel, de megéri!

(Murányi Lajos)

219/2016

MonTague, Rae-anne: Mix iT up! : a blending of com-
munity informatics and youth services librarianship to 
further social justice in library and information science 
education. – Bibliogr. In: Library trends. – 64. (2015) 2., 
p. 444-457.

Mix IT Up! A közösségi informatika és az ifjúsági könyvtári 
szolgálat egyesítése további társadalmi célok érdekében 
a könyvtárosképzésben

Gyakorlati képzés; Ifjúsági olvasó; Könyvtárosképzés 
-felsőfokú

A Mix IT Up! egy könyvtárosképzési kezdeménye-
zés, amely egyesíti a közösségi informatika és az if-
júsági könyvtári szolgálat elméleteit és megközelíté-
seit további társadalmi célok érdekében. A program a 
közös érdekeket és célokat osztó közösségi partnerek 
együttműködésén alapul. A Mix IT Up! elindítása 
előtt a közösség tagjai erős szükségét érezték, hogy 
hatékonyabban szólítsák meg a helyi fiatalokat. A 
Mix IT Up!-ot azért fejlesztették ki, hogy ezt a fájó 
hiányt betöltse. 2011 és 2015 között a Mix IT Up! az 
ifjúság támogatásával és az információtechnológiával 
(a címbeli IT-vel) kapcsolatos közösségi alapú kap-
csolatok és projektek széles tárházát tette lehetővé, 
és széles körű lehetőségeket biztosított a könyvtáros-
informatikus hallgatóknak, hogy a közösségi kötele-
zettségvállalás terén tapasztalatokat szerezzenek. A 
Mix IT Up! hatékony gyakorlati modellként szolgál 
a könyvtárosképzésben.

(Autoref.)
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Nemzeti könyvtárak

220/2016

BeLiansKa, Barbora: Legislatíva Slovenskej republiky a 
Vel’kej Británie v oblasti knižničného systému so zamer-
aním na národné knižnice In: Knižnica. – 17. (2016) 1., 
p. 6-9.
Res. angol nyelven

A Szlovák Köztársaság és Nagy-Britannia jogalkotása a 
könyvtári rendszer és a nemzeti könyvtárak tekintetében

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtári rendszer -országos; 
Nemzeti könyvtár

A nemzeti könyvtárak minden államban az egyik 
legfontosabb intézménynek számítanak, jogállásuk 
eltérő szabályozásának összevetése az összehasonlí-
tó jogtudomány érdekes kérdése. A cikk két ország, 
Szlovákia és Nagy-Britannia nemzeti könyvtárainak 
eltérő jogintézkedéseit hasonlítja össze. Alapvető 
különbség, hogy előbbi a kontinentális joggyakor-
lathoz, utóbbi az angol-amerikai jogrendszerekhez 
igazodik.
A Szlovákiában jelenleg érvényes 126/2015. sz. 
könyvtári törvény a teljes könyvtári rendszert érinti. 
A könyvtári rendszerben hatféle könyvtártípust ismer 
el (nemzeti, tudományos, felsőoktatási, köz-, iskolai, 
szak-), melyben a nemzeti könyvtári funkciót a Mar-
tinban működő könyvtár látja el. A nemzeti könyvtár 
jogi személyiség, fenntartója a kulturális minisztéri-
um, mely kiadja a könyvtár alapító okiratát, ellenőrzi 
tevékenységét. A könyvtár feladatai öt terület köré 
csoportosíthatók:
A könyvtári gyűjteményhez kapcsolódó feladatok: a 
nemzeti könyvtár gyűjti és őrzi a köztársaság archi-
válandó anyagát, könyvtári-információs szolgálta-
tásokat nyújtó általános gyűjtőkörű könyvtár, gyűj-
ti, őrzi és hozzáférhetővé teszi a hazai és külföldi 
szlovacikumokat, a külföldi dokumentumokat.
Országos feladatok: nemzeti bibliográfiai központ, 
regisztrálja a szlovacikumokat, koordinálja a nemzeti 
bibliográfiai rendszert, építi a nemzeti bibliográfiát. 
Ellátja a dokumentumok nemzetközi azonosító szá-
mozásával, a közös katalógus építésével kapcsolatos 

feladatokat, végzi a nemzetközi könyvtárközi cserét. 
Szakmai módszertani tanácsadást, segítséget nyújt, 
nemzeti szintű képzési, statisztikai, tudományos ku-
tatási és szabványosítási központ.
A muzeális dokumentumokkal kapcsolatban: ellátja 
a történelmi gyűjtemények és muzeális állományok 
védelmével, nyilvántartásával kapcsolatos felada-
tokat. 
A kollektív jogok biztosításával kapcsolatban: cso-
portos licencszerződések megkötésével a nemzeti 
könyvtár biztosítja a könyvtári rendszer tagjai szá-
mára kölcsönzési védelem esetén a dokumentumok 
elérését.
Egyéb feladatok: digitalizálási és konzerválási köz-
pontként biztosítja az írott örökség archiválását, 
hozzáférhetővé tételét, az életrajzi dokumentáció, a 
szlovák irodalom és kultúra kutatóműhelye. Kiadvá-
nyokat ad ki, kiállításokat és rendezvényeket szervez, 
együttműködik a szlovák és külföldi könyvtári rend-
szerek tagjaival.
A könyvtári törvény mellett a 185/2015. sz. Szerzői 
jogi törvény a nemzeti könyvtár feladatait az árva 
művek és a kereskedelmi forgalomba nem kerülő 
művekkel kapcsolatban érinti. Fontos feladatokat tar-
talmaz a kötelespéldányokkal kapcsolatos 212/1997. 
sz. törvény a könyvtár számára, melyek között a nem-
zetközi azonosító számok kiosztása is szerepel.
A Nagy-Britanniában lévő jogi szabályozás alapvető-
en a könyvtári rendszert két nagy területre osztja:
a nemzeti könyvtárat érintő jogi szabályozás és a 
nyilvános könyvtárakat érintő jogi szabályozás te-
rületére. A nemzeti könyvtári szabályozás minden 
tagállamban önállóan történik. Érdekessége, hogy 
a British Library a brit, a Skót Nemzeti Könyvtár a 
skót parlament jogi szabályozása alá tartozik. A Wa-
lesi Nemzeti Könyvtárat királyi okirat szabályozza. 
Észak-Írországban a nemzeti könyvtári funkciót egy 
önálló jogi személyiségű könyvtár tölti be anélkül, 
hogy jogi értelemben nemzeti könyvtárról beszélhet-
nénk. A brit könyvtárak működését a törvény mellett 
közvetlenül egy szakmai szervezet, a Brit Könyvtári 
Tanács (British Library Board) irányítja.
A British Library oktatási, tájékoztatási, bibliográfiai 
és információszolgáltatási nemzeti központként mű-
ködik a tudományos-technikai, műszaki és a humán 
tudományok terén egyaránt. Komplex gyűjtemé-

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
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nyeket őriz könyvekből, kéziratokból, periodikából, 
filmekből és egyéb anyagokból tekintet nélkül arra, 
hogy nyomtatott, sokszorosított vagy más formátum-
ban állnak rendelkezésre.
A könyvtár szolgáltatásainak működését a Könyvtári 
Tanács irányítja, meghatározza a dokumentumok köl-
csönözhetőségét: az adott dokumentumot mennyire 
időre, milyen feltételekkel és kinek lehet kölcsönözni. 
A szlovák kötelespéldány-törvénynek megfelelő jog-
szabály a briteknél a 2003-as Legal Deposit Libraries 
Act, ennek alapján a British Library jogosult a nyom-
tatásban megjelenő művekre. A többi könyvtár írás-
beli kérelem alapján juthat a kötelespéldányokból 
való részesedéshez. 
Közös elem a brit és szlovák nemzeti könyvtár mű-
ködésében a meghatározó nemzeti kulturális szerep, 
a különböző dokumentumtípusok gyűjtése, őrzése, 
könyvtári-információs szolgáltatások nyújtása. Ha-
sonlóak a két nemzeti könyvtár történelmi gyökerei, 
a szlovák nemzeti könyvtár a Matica slovenskából 
vált önállóvá 2000-ben, a British Library az 1972-es 
törvény által lett a British Museum kiemelkedő gyűj-
teménye. Ezáltal mindkét könyvtár számára megfele-
lő tér és lehetőség nyílt a tevékenység és a működés 
önálló megvalósítására.

(Prókai Margit)

Lásd még 231

Felsôoktatási könyvtárak
Lásd 227, 228, 254

Közmûvelôdési könyvtárak

221/2016

audunson, Ragnar: The library and quality of life In: 
scandinavian library quarterly. – 49. (2016) 1-2., p. 28-29.

A könyvtárak és az életminőség

Feladatkör; Felmérés; Közművelődési könyvtár; Társa-
dalmi követelmények

Norvégiában nem végeztek még olyan kutatást, ami 
kifejezetten azt vizsgálta volna, hogy milyen szere-
pet tölt be a könyvtár az emberek életében, azonban 

a PLACE (Public Libraries Arenas for Citizenship) 
projekt keretében 2006 és 2012 között folytatott vizs-
gálatok eredményei igazolni látszanak azt a hipoté-
zist, amely szerint szoros a kapcsolat a közkönyvtárak 
és az életminőség között.
A projekt kutatói különféle felméréseket és interjú-
kat készítettek, illetve megfigyeléses vizsgálatokat 
végeztek a könyvtár találkozóhelyként, közösségi 
térként betöltött szerepét illetően, és olyan konkrét 
kérdésekre is választ kívántak adni, mint hogy segí-
ti-e a könyvtár az integrált közösségek létrehozását, 
illetve milyen szerepet játszik a bevándorlók integrá-
lásában, és voltaképp mire is használják a látogatók 
a könyvtári tereket.
Az Oslóban végzett kutatás egyik részében egy nul-
lától tízig terjedő skálán értékelhették a résztvevők 
a különböző találkozóhelyek fontosságát a helyi kö-
zösségek életében, a könyvtárak pedig meglehetősen 
jól szerepeltek. A legutóbbi, 2011-es felmérésben a 
könyvtárak átlagos pontszáma 7,66 volt, ami némi-
leg elmaradt a sportközpontok, uszodák, kulturális 
központok és más hasonló intézmények 8,5-ös, il-
letve az iskolák 8,14-es teljesítményétől, ugyanakkor 
megelőzte a piacok, parkok (7,26), kávézók (7,47) és 
bevásárlóközpontok (5,78) értékelését. Az első ilyen 
típusú felmérés (2006) során 7,09-es értékelést szer-
ző könyvtárak tehát egyértelmű növekedésről tettek 
tanúbizonyságot, és a találkozási helyként betöltött 
szerepük jelentősége is igazolódni látszott.
A cikk az integráció vonatkozásában is pozitív ered-
ményeket fogalmaz meg. A felmérésekben részt vevő 
könyvtárlátogatók több mint egyharmada nyilatkozta 
ugyanis, hogy szóba elegyedett a könyvtárban ide-
genekkel is, akik pedig sok esetben más etnikumhoz 
vagy más korosztályhoz tartoztak, illetve más kultu-
rális háttérrel rendelkeztek. A könyvtár ezek szerint 
a tolerancia növeléséhez is hozzá tud járulni.
A kutatás ezenkívül arra is rávilágított, hogy a könyv-
tár tipikusan olyan hely, ahol a látogató csupán egy 
felhasználó a sok közül, a társadalomban elfoglalt he-
lye háttérbe szorul. Példának okáért senki sem tudná 
megmondani a könyvtár számítógépeinél ülő 35 éves 
nőről, hogy Norvégia legnagyobb könyvkiadójánál 
jelenik meg az első kötete, vagy a mellette helyet 
foglaló negyvenes évei vége felé járó férfiról, hogy 
hosszú ideje munkanélküli, aki azért jár a könyvtárba, 
hogy rendszert vigyen a mindennapjaiba.
A megfigyeléses vizsgálatok és az interjúk is egy-
ér telműsítették, hogy a könyvtár egyszerre többfé-
le szerepet is betölthet egy adott ember életében. A 
könyvtárban jót lehet beszélgetni egy kávé mellett, 
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de tanulni is lehet, vagy megtervezhetjük a hosszú 
hétvégére eső párizsi kirándulásunkat.
Mindebből jól látszik, és a projekt keretében levezé-
nyelt 2011-es követéses vizsgálat válaszadói több-
ségének (60%) egyértelmű állásfoglalása is csak 
megerősíti: a könyvtárak nagymértékben hozzájá-
rulnak az életminőség fejlesztéséhez, ugyanis olyan 
értékeket helyeznek előtérbe, mint a demokrácia, a 
tudáshoz és az információhoz való egyenlő hozzáfé-
rés vagy épp az élethosszig tartó tanulás.

(Tóth Béla István)

222/2016

BisHoP, Bradley wade – MeHRa, Bharat – PaRTee ii, 
Robert P.: The role of rural public libraries in small busi-
ness development In: Public library quarterly. – 35. (2016) 
1., p. 37-48.

A vidéki közkönyvtárak szerepe a kisvállalkozások fejlő-
désében

Felmérés; Közművelődési könyvtár; Termelés információ-
ellátása

Az 1974-ben létrehozott Appalache Régiós Bizottság 
(Appalachian Regional Commission –ARC) 420 me-
gyét fogott össze az USA 13 államának gazdaságilag 
leépülő régióiban. 2014-re 93 megye majd kétmillió 
lakosa volt gazdaságilag igen nehéz helyzetben, és 
másik 108 megye kis híján három és fél millió lako-
sa élt gazdaságilag veszélyeztetetten. Mint ahogy ezt 
már több különböző megtérülési elemzés kimutatta, a 
közkönyvtáraknak szolgáltatásaik és forrásaik révén 
kritikus szerepük lehet a gazdasági növekedésben, 
különösen a vidéki, 2500 lakosnál kisebb települé-
seken. Az ARC erre alapozva határozta meg 2011–
2016-os stratégiai tervét is. Előfeltevésük igazolására 
online kérdőíves felmérést végeztek Tennessee köz-
könyvtáraiban. Tennessee 95 megyéjéből 66 vidéki 
jellegű, ahol az 50 ezer lakosnál kisebb települések 
a jellemzők, és könyvtáraik nem tartoznak az állam 
négy nagy könyvtári rendszerének egyikéhez sem. 
A munkahelyteremtésben a kisvállalkozásoknak van 
döntő szerepük, akiknek égető szükségük van az ak-
tuális és hiteles információkra.
A felmérésből kiderült, hogy a válaszoló könyvtárak 
71%-ában nyújtanak a gazdasági életet és boldogulást 
segítő szolgáltatást, pl. útmutatást az álláskereséshez 
szükséges készségek megszerzéséhez, 68,3% állás-
lehetőségeket nyilvántartó adatbázisokhoz, 31,9% 

pedig online üzleti információs forrásokhoz kínál 
hozzáférést.
A részletesen leírt felmérés célja a jelenlegi könyv-
tári támogatások felmérése és a jövőbeli lehetőségek 
felvázolása. A tíz kérdést tartalmazó kérdőívre 74 
válasz érkezett, melyekből a kisvállalkozásoknak 
nyújtott segítségtípusok gazdag tárháza tárult fel. 
Általában mindenhol biztosítják számukra a helyet, 
az internetet, a számítógépet, tájékoztatást, nyomta-
tási lehetőséget és persze szakirodalmat. Sok helyen 
valamilyen tanfolyamot, jogi és adózási segítséget, 
marketingtámogatást is nyújtanak. Utóbbiak kapcsán 
szükség lenne a könyvtárosok ilyen irányú képzé-
sére, hogy hatékonyabban segíthessék a lakosságot 
és a kisvállalkozásokat. Ezen kívül a könyvtárveze-
tőknek kapcsolatba kellene lépniük a helyi közös-
ség valamennyi érdekelt intézményével és tagjával, 
hogy pontosan meghatározzák, milyen szolgáltatá-
sok lennének a leghatékonyabbak a kisvállalkozá-
sok és a helyi gazdaság felvirágoztatására. Fontos 
lenne számokban is kifejezni a szolgáltatások fajtáit 
és mennyiségét, és számszerűsíteni ezek tényleges 
hatását, hogy egyértelműen lehessen kommunikálni 
a használók és a fenntartók számára a könyvtárak 
megkerülhetetlen szerepét a gazdaság fejlesztésében. 
Ezzel mindkét fél nyerne: a könyvtár is és a gazdasági 
környezet is, melyben működik. Ha további, akár or-
szágos felmérés után az állítás már mindenki számá-
ra nyilvánvalóvá válik, segítséget kell adni a vidéki 
könyvtáraknak és kisvállalkozásoknak, és következő 
lépésként meg kell tervezni egy a könyvtárak és kis-
vállalkozások információs szükségletét figyelembe 
vevő, támogató eszköztárat.

(Fazokas Eszter)

223/2016

CRawFoRd BaRnisKis, shannon: deconstructing the 
mission : a critical content analysis of public library mis-
sion statements. – Bibliogr. In: The library quarterly. – 86. 
(2016) 2., p.135-152.

A küldetés dekonstrukciója: a közkönyvtárak küldetésnyi-
latkozatainak kritikai elemzése

Feladatkör; Felmérés; Közművelődési könyvtár; Szolgál-
tatások

Wisconsin állam 32 közkönyvtári küldetésnyilatko-
zatát vizsgálták. Ezeket a küldetésnyilatkozatokat a 
kisebb településeken nem teszik közzé online, vagy 
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nem is készülnek ilyenek, ezért a vizsgálati mintába 
némileg több könyvtár került be a nagyobb telepü-
lésekről, viszont az állam összes régiója képviselve 
volt.
Nyolc küldetésnyilatkozat összeállításában vettek 
részt a felügyelőbizottsági tagok. Bár a küldetés-
nyilatkozatokkal kapcsolatos szakirodalom szerint 
a felhasználókat is meg kellene kérdezni, csak egy 
könyvtárban említették, hogy ez megtörtént.
A küldetésnyilatkozatokkal kapcsolatos diskurzus 
elemzése megmutatja, hogy mi ezeknek, a célkitű-
zéseket megjelölő dokumentumoknak a rejtett üze-
nete.
Több küldetésnyilatkozatban megjelenik, hogy a 
könyvtár szívélyes, tiszteletteljes és szakszerű lég-
körben olyan minőségi dokumentumokat és szolgál-
tatásokat nyújt, amelyek a teljes közösség oktatási, 
információs és szórakozási igényeit szolgálják.
A vizsgált küldetésnyilatkozatok 66%-ában szó esik 
arról, hogy ki használhatja a könyvtárat. Ezeket a he-
lyi közösségek polgáraiként vagy helyi lakosokként 
nevezik meg. A könyvtárost olyasvalakinek írják 
le, aki dokumentumokat ad ki, és hozzáférést bizto-
sít a sorban álló embereknek. A könyvtáros másik, 
alternatív képe azt mutatja, hogy marginalizált em-
bereknek (például bevándorlóknak) és olyanoknak 
nyújt kezet, akik nem tudnak a közkönyvtárról. Van 
olyan küldetésnyilatkozat, amely azt hangsúlyoz-
za, hogy a könyvtár nem része a formális oktatási 
rendszernek. A „szakszerű légkör” szókapcsolat a 
társadalmi előírásokhoz való alkalmazkodásra utal. 
Egyes küldetésnyilatkozatok jelzik a könyvtárnak a 
demokratikus politikai rendszerben elfoglalt helyét, 
míg mások a „szabad társadalom” kifejezésbe cso-
magolják. Nagyon ritkán szólnak viszont a digitális 
szakadékról. Az olyan kifejezések, mint az „egyenlő 
hozzáférés” vagy „nyílt hozzáférés” azonban jelzik, 
hogy különbség van azok között, akiknek van hoz-
záférése információkhoz, és akiknek nincs. A külde-
tésnyilatkozatok 94%-ában előfordul a „tudás” szó 
és gyakran fordul elő a „megbízható információ” 
szókapcsolat. A többi főnév és melléknév a változást 
sugallja, az igék inkább arra utalnak, hogy a könyvtár 
passzív környezet.
Számos küldetésnyilatkozat gyakran másutt is meg-
található mondatok másolásával készült, ami való-
színűleg azt mutatja, hogy ezeknek a könyvtáraknak 
a vezetői úgy ítélik meg, hogy könyvtáruk küldetése 
megegyezik más könyvtárakéval. Ugyanakkor arra is 
utalhat, hogy nem szeretnek célokat kitűzni, vagy azt 
gondolják, hogy a küldetésnyilatkozat haszontalan 

eszköz. Lehet, hogy ezek alulfinanszírozott könyv-
tárak, ahol a könyvtárosoknak túl sok a feladatuk, 
vagy nincs információjuk ahhoz, hogy elkészítsék 
küldetésnyilatkozatukat, esetleg nem is tartják ezt 
fontosnak. Elképzelhető, hogy mások küldetésnyi-
latkozatának másolásával megoldhatónak tartják ezt 
a feladatot.
A kritikai elemzésnek akkor van haszna az elmélet 
és a gyakorlat számára, ha alternatívákat kínál arra, 
miként változtassuk meg a jelenlegi viszonyokat, 
amelyekről a könyvtári küldetésnyilatkozatok alap-
vetően szólnak. Ennek megfelelően fel kell tenni azt 
a kérdést, hogy a küldetés az érdekeltek, így a mun-
katársak, a használók és nem használók visszajelzé-
seire alapul-e, így a közösség szükségleteit elégíti-e 
ki. Kérdés, hogy ad-e hatalmat a felhasználók kezébe, 
vagy oda helyez el szolgáltatást, ahol a felhasználók 
vannak, vagy inkább a könyvtárosok kényelmét né-
zi-e. Az aktivitás és a közösség szolgálta nyelvileg is 
kifejeződik-e? A küldetésnyilatkozat meghatározza-e, 
hogy mit fog csinálni a könyvtár és miért?

(Koltay Tibor)

Lásd még 238, 242, 255

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

224/2016

KnoLL, debra J.: engaging babies in the library : putting 
theory into practice In: american libraries. – 47. (2016) 
6., p. 50-53.

Kisgyerekek a könyvtárban: egy elmélet megvalósítása

Gyermekolvasó; Gyermekkönyvtár

Mostanában kezdenek rájönni a könyvtárosok, hogy 
képesek befolyásolni a kisgyermekek szellemi fejlő-
dését, s hogy munkájuk nyomán már a kicsik korai 
évei is boldoggá és pozitívvá tehetők. Mi lenne, ha 
külön könyvtáros foglalkozna a legkisebbekkel, egy 
másik az óvodáskorúakkal, egy harmadik az alsósok-
kal és egy negyedik a felső tagozatos gyerekekkel? 
– kérdezi a szerző, aki gyermekkönyvtáros és oktató. 
Ez a megoldás persze a legtöbb könyvtár számára 
kivitelezhetetlen. Fontos azonban a leggyorsabban 
fejlődő korcsoportra, a csecsemőkre és tipegőkre 
összpontosítani. Ennek érdekében érdemes kis és 



Könyvtári Figyelõ 2016/4 565

nagy lépésekkel haladni a többlettámogatások és az 
együttműködések felé:
Kis lépéseket lehet tenni úgy, hogy partneri kapcso-
latot alakítunk ki szülészeti osztályokkal; próbálunk 
spontán játékos, könyves foglalkozásokat tartani, 
és gondozó intézményekkel párbeszédet folytatni. 
Küzdjünk olyan könyvek kiadásáért, melyek e kor-
osztály alapszókincsét bővítik, és szervezzünk olyan 
programokat, melyek ezt a csoportot célozzák meg 
(pl. a szoptatásról és a táplálásról). Működjünk együtt 
közszolgálati intézményekkel és a helyi családsegí-
tőkkel. Mentoráljuk kezdő gyermekkönyvtárosokat, 
olvassunk többet a szakma történetéről, tájékozód-
junk a kisgyermekkorra vonatkozó kutatásokról 
(www.zerotothree.org), küldjünk meghívót azoknak 
a fiatal szülőknek, akik ritkán járnak a könyvtárba 
stb.
Nagyobb lépést jelent, ha a könyvtárosképzésbe be-
épülnek a kisgyermekek fejlesztésének, a családdi-
namika és az alapvető szociális szolgáltatások témái, 
s a képzés foglalkozik olyan kérdésekkel is, mint az 
autizmus, a kommunikáció betegségei, a retardáltság 
stb. Képviselni kell azt a nézetet, milyen fontosak a 
gyermekkönyvtárosok e korosztály számára, és ezért 
kell képesített gyermekkönyvtárosokat alkalmazni.
A könyvtárvezetés felelőssége is nagy, hiszen elkö-
telezettségük nagyban emelheti a gyermekkönyv-
tári munka színvonalát. Szoftverekre, biztonsági 
kamerákra számolatlan adnak ki pénzt, de érdemes 
lenne a kisgyermekek ellátására is fordítani vala-
mennyit. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy 
a gyermekkönyvtárosok egyenlő bérezése is gondot 
jelent sok intézményben. Mit tehetnek ők a tartós, 
értelmes változás érdekében? Jól felkészült szak-
embereket alkalmaznak, azonos fizetést adnak a 
gyermekkönyvtárosoknak, bevonják őket a megbe-
szélésekbe, jobban tájékozódnak a kérdésben, kép-
viselik a szakmát a könyvtáron kívül is. Politikai 
befolyásukkal felhívják a figyelmet a kisgyermekes 
családokra, és lobbiznak a politikai tájkép átalakítása 
érdekében megfelelő forrásokat biztosítva a gyermek-
könyvtári szolgáltatásokra, s továbbképzik azokat a 
munkatársakat, akik hajlandók tanfolyamokon bőví-
teni szakmai ismereteiket.
Anne C. Moore, aki 1906-tól 1941-ig volt a New York-i 
Városi Könyvtár munkatársa, a gyermekkönyvtárosok 
úttörője fogalmazta meg négy parancsát, melyek ma 
is érvényesek: a gyermekek, a gyermekkönyvek, 
a munkatársak és a gyermekkönyvtárosok tiszte-
letének a fontosságát. A kisgyermekek annyiféle 

szociokulturális kérdésben érintettek, hogy érdemes 
komolyan venni könyvtári ellátásukat.

(Murányi Lajos)

Iskolai könyvtárak

225/2016

dadLani, Punit – Todd, Ross J.: information technol-
ogy and school libraries : a social justice pesrpective. – 
Bibliogr. In: Library trends. – 64. (2015) 2., p. 329-359.

Információtechnológia és az iskolai könyvtárak: a társa-
dalmi igazságosság szempontjai

Felmérés; Hátrányos helyzetű olvasó; Információtechno-
lógia; Iskolai könyvtár; Középiskolás

Ez a kutatás az émikus/étikus adatkódolási folyamat 
révén az adatelemzés újfajta szemléletmódját alkal-
mazza, és tipológiát javasol annak érdekében, hogy 
megérthessük a társadalmi igazságosság elve és az 
iskolai könyvtárak információtechnológiai szolgál-
tatásai közötti kapcsolatot. A tanulmány New Jersey 
állam hét iskolai könyvtárából nyerte az adatokat, 
a fókuszcsoport tagjai 48 tanár, tizennyolc könyv-
táros, tíz osztályvezető, tizenegy könyvtárigazgató/
igazgatóhelyettes, négy kerületi igazgató, és három 
könyvtárostanár volt. A kutatásban alkalmazott 
emergens folyamat és tipológia segítheti az iskolai 
könyvtárakat annak felmérésében, hogy az iskolai/
iskolai könyvtári környezet mely sajátos tényezői 
befolyásolják az IT szolgáltatások biztosítását az 
iskolai könyvtár használóinak. A tanulmány igazol-
ja, hogy azokban a döntésekben, hogyan nyújtsanak 
információtechnológiai szolgáltatásokat iskolai kör-
nyezetben, az iskolai könyvtárosok és a tanárok a 
társadalmi igazságosság számos alapelvére támasz-
kodnak, mint például az elosztás igazságossága, a 
haszonelvűség és az egyenlősdi. A társadalmi igazsá-
gosság alapelveinek az iskolai környezetben alkalma-
zott típusa attól függ, hogy az iskolai könyvtárosok 
és a tanárok mennyire ismerik a diákok információs 
kompetenciáit, és rendelkezésre állnak-e a megfelelő 
források az iskolai környezetben. A kutatás hozzájá-
rul a társadalmi igazságosság tanulmányozásához a 
könyvtár- és az információtudományban (LIS) a kö-
vetkezők révén: először is kiterjesztve a „társadalmi 
igazságosság” eszméjét a „jogfosztott csoportok”– 
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úgymint alacsony társadalmi-gazdasági helyzetűek, 
etnikai vagy nemi kisebbségek, fizikailag vagy men-
tálisan sérültek – hagyományos fogalmán túl azokra 
a csoportokra is, amelyek igazságtalanságot tapasz-
talhatnak az információ elérésével kapcsolatban, pl. 
tanárok, könyvtárosok vagy diákok; másodszor annak 
felvázolásával, miként lehet érvényt szerezni a társa-
dalmi igazságosság alapelveinek az iskolai könyvtár-
ügyben és a pedagógiában olyan stratégiaként, amely 

segíti a diákokat az információkeresésben és tanulási 
céljaik elérésében; harmadszor rávilágítva a társadal-
mi igazságosság értékére az iskolával és az iskolai 
könyvtári környezettel kapcsolatos tudományos ku-
tatások és a gyakorlat számára egyaránt; negyedszer 
módszertan ajánlásával a társadalmi igazságosság 
könyvtári környezetben való tanulmányozására.

(Autoref.)

Munkafolyamatok és szolgáltatások

Általános kérdések

226/2016

BReeding, Marshall: Refining digital strategies In: Com-
puters in libraries. – 36 (2016) 1., p. 9-11.

Digitális stratégiák újrafogalmazása

Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Szolgáltatások

Vagy egy formális dokumentumban, vagy más mó-
don, de minden könyvtárnak rendelkeznie kell a kizá-
rólag technológiai eszközökkel kezelhető tartalmakra 
és szolgáltatásokra vonatkozó stratégiával, amely 
foglalkozik többek között a gyűjteményfejlesztés, az 
infrastruktúra, a személyzet, valamint a hozzáférés 
kérdéseivel is.
Valamennyi könyvtártípusban más és más a gyűjte-
mény összetétele mind a tartalom, mind a dokumen-
tumtípusok vonatkozásában. Az összetételt fel kell 
ismerni és a megfelelő költségvetési és személyzeti 
forrást csoportosítani az egyes dokumentumtípusok-
hoz. A legfontosabb kérdés azonban, hogy a teljes 
költségvetésből mennyit szánjanak elektronikus do-
kumentumokra és szolgáltatásokra. A költségvetési 
keretek befolyásolják a gyűjtemény összetételét is.
A könyvtár gyűjteményépítési stratégiájának alapvető 
fontosságú részét képezik az elektronikus tartalmak. 
A könyvtárak különféle üzleti modellekből választ-
hatnak az elektronikus gyűjtemények és szolgáltatá-
sok kiépítése során. A tudományos könyvtárakban 
a nyílt hozzáférés egyre vonzóbb alternatívát jelent 
a hagyományos előfizetéses modellel szemben. A 

közkönyvtárakban az elektronikuskönyv-kölcsön-
zési rendszerek kapcsán kell fontos taktikai dönté-
seket meghozni. Sok könyvtár gyűjt egyszerre digi-
talizált és digitálisan keletkezett dokumentumokat, 
amelyekhez különböző infrastruktúra és személyzet 
szükséges.
Ahogy egyre dominánsabbá válnak a gyűjteményen 
belül az elektronikus források, úgy kell egyre több 
figyelmet fordítani ezek kezelésének kérdéseire. Az 
utóbbi években megjelentek azok a könyvtári plat-
formok, amelyek alkalmasak egyszerre a papír és 
elektronikus tartalmak kezelésére. A digitális stra-
tégiának valamennyi formátum sajátosságait figye-
lembe véve rendelkeznie kell a tartalmak kezelésének 
módjáról. A discovery alapú szolgáltatások minden 
típusú tartalomhoz kényelmes hozzáférést kínálnak. 
A tartalmakhoz való hozzáférésre alkalmazott tech-
nológiáknak összhangban kell lenniük a könyvtár 
stratégiai célkitűzéseivel.
A könyvtárak egy meghatározott célközönségnek 
kínálják szolgáltatásaikat, az online jelenlét azonban 
ennél szélesebb körben is érdeklődést kelthet, akár 
globális szinten is. Ez közvetetten jelenthet előnyöket 
az intézménynek, hiszen nagyobb figyelem irányul-
hat a tevékenységére. A digitális szolgáltatásokkal 
a saját közösségén belül is olyan csoportokat lehet 
megszólítani, amelyekre kevesebb figyelem irányult. 
A használat mérésekor sem elegendő az összesített 
eredményeket vizsgálni, valamennyi szegmenset fi-
gyelemmel kell kísérni.
A papíralapú tartalmakkal szemben az elektronikus 
források esetében a használók sokkal magasabb el-
várásokat támasztanak, hiszen azonnali és kényel-
mes hozzáférést várnak. A hozzáférés azonban csak 
egy komponense a szolgáltatásoknak. A könyvtárak  
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fizikai szolgáltatásaik széles spektrumát igyekeznek 
virtuálisan is kínálni (pl. virtuális referensz, oktatá-
si és képzési szolgáltatások). Amikor egy könyvtár 
optimalizálni szeretné az online jelenlétét, akkor 
figyelembe kell vennie hagyományos, papíralapú 
szolgáltatásait és a fizikai tereket is. A könyvtári 
weboldalnak mind az online szolgáltatások, mind 
az intézményi marketing szempontjából stratégiai 
jelentősége van.
Ez az átfogó áttekintés csak szempontokat adhatott 
azokról az elemekről, amelyeket célszerű figyelembe 
venni egy digitális stratégia elkészítésekor, de ter-
mészetesen nem tekinthető sem teljes körűnek, sem 
pedig kötelező érvényűnek. A könyvtáraknak folya-
matosan reflektálniuk kell a társadalmi, technológiai 
és egyéb tényezők változásaira, és újrafogalmazniuk 
a stratégiát.

(Tóth Máté)

Állomány, állományalakítás

227/2016

KonT, Kate-Riin: Demand-driven e-book program in Tal-
lin University of Technology Library : the first two years of 
experience with the EBL platform. – Bibliogr. jegyzetek-
ben In: slavic & east european information resources. 
– 17 (2016) 1-2., p. 36-67.

Igény szerinti e-könyv beszerzés a Tallinni Műszaki Egye-
tem Könyvtárában: az első két év tapasztalatai az EBL 
platformmal

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár -műszaki; Elekt-
ronikus könyv; Gazdaságosság -könyvtárban; Igény

Számos felsőoktatási könyvtár gyarapítási költségve-
tését segít optimalizálni az igény szerinti beszerzés 
könnyű kezelhetősége és hatékonysága. A könyvtárak 
egyre növekvő számban térnek át az e-könyvekre a 
többpéldányos beszerzések kiváltásaként. A felsőok-
tatási könyvtárak évek óta nagy e-könyv csomagok 
vásárlására kényszerülnek, melyek pénzügyi szem-
pontból vitathatók, ugyanis a tartalmak nagy része 
kihasználatlan. A nagy csomagokból a használók ál-
tal letöltött tartalomegységek száma nem növekszik, 
ugyanakkor a nyomtatott könyvek kölcsönzése csök-
ken. A szerző az e-könyveknek a nyomtatottakkal 
szembeni előnyeit hangsúlyozza. Néhány hátrányt is 

említ különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió 
országaiban az e-könyvek áfája magasabb, mint a 
nyomtatott könyveké. A bemutatott esettanulmány 
az első két év tapasztalatait elemzi a Tallinni Mű-
szaki Egyetem Könyvtár e-könyvtári (EBL – Ebook 
Library) platformjával kapcsolatban, áttekintést adva 
az igény szerinti gyarapítás előnyeiről és sikeressé-
géről a rövid lejáratú kölcsönzésben.

(Autoref.)

228/2016

LazaRus, Jens: Pda als dienstleistung : die nutzerges-
teuerte erwerbung an der uB Leipzig In: BuB. – 68. 
(2016) 5., p. 234-237.
Res. angol és francia nyelven

A PDA mint szolgáltatás: a használó által kezdeménye-
zett beszerzés a Lipcsei Egyetemi Könyvtárban

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Használó; Mo-
dern könyv

A Lipcsei Egyetem könyvtára már több éve alkal-
mazza a használó által kezdeményezett gyarapítást 
(patron-driven acquisition, PDA). Azonban az eredeti 
célkitűzésről – működő beszerzési modell kialakítása 
az e-könyvek licencelésére hatékony aggregátor plat-
form segítségével – le kellett mondaniuk. Ugyanak-
kor a nyomtatott kiadványok tekintetében a PDA kon-
cepciót jelentős mértékben fejlesztették, és először a 
lipcsei egyetemi könyvtárban vezették be.
A PDAprint a monográfiák beszerzési folyamatának 
integráns részévé vált, és volumenében majdnem 
megkétszereződött, 2013-ban a gyarapítási keret 
6%-áról 2015-ben 12%-ra nőtt, amikor is 85 ezer 
eurót költöttek el ily módón. A PDAprint kiegészíti 
a szakreferensek által kezdeményezett gyarapítást, és 
célja mindenekelőtt az interdiszciplináris és speciális 
kutatások szakirodalmi igényeinek kielégítése. 2015-
ben 2200 beszerzési igényt teljesítettek, ez durván 
10 címet jelent munkanaponként, miközben a nem 
teljesített kérések aránya 11% volt.
A PDA bevált gyakorlattá vált a nyomtatott doku-
mentumok beszerzésében, és feltehetően tovább 
fog bővülni, ahogy a könyvtár fejlődik, szélesíti ezt 
a szegmensét is. Például arról tárgyalnak, hogy ily 
módon szerezzenek be újlatin nyelvű tudományos 
publikációkat is.
Az e-könyvek esetében a folyóiratokhoz hasonlóan 
a használó által kezdeményezett módszer csak kor-
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látozottan áll rendelkezésre, és még nem sikerült 
erre az útra térni a nagyobb tudományos kiadók-
kal. Pontosabb értékelésre van szükség egyrészt a 
használók által kért dokumentumkínálat biztosítása, 
másrészt a gyarapítási keret hatékony felhasználása 
érdekében.

(Autoref.)

229/2016

PRässLeR, Janin: nutzungsgesteuerte erwerbung an 
der Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz 
(sBB-PK) : vom experiment in die Routine In: Bibliothek-
sdienst. – 50. (2016) 1., p. 69-78.

Használaton alapuló gyarapítás a Berlini Állami Könyv-
tárban (sBB-PK)

Állománygyarapítás; Általános tudományos könyvtár; 
Használó; Igény

A Berlini Állami Könyvtár (SBB-PK) 2013 szeptem-
bere óta három különböző, a használatot szem előtt 
tartó gyarapítási modellt próbált ki: az aggregátor-
alapú PDA (patron-driven acquisition) modellt, a 
kiadóalapú EBS-modellt és a nyomtatott monográ-
fiák PDA modelljét. A cikk e modellek főbb eredmé-
nyeit és a szerzett tapasztalatokat összegezi. Végül 
az a döntés született, hogy ezt a beszerzési módot a 
„kísérleti” fázisból mindennapos rutinná teszik, és 
kiválasztják a modellt is. Ebben a metaadatok mi-
nősége és a piac aktuális fejlődése jelenti a legna-
gyobb kihívást.

(Autoref.)

230/2016

zasTRow, Jan: digital acquisitions and donor relations 
: assets, apprehensions, and anxieties In: Computers in 
libraries. – 36. (2016) 5., p. 16-18.

A digitális beszerzések és az adományozókkal való kap-
csolat

Adatvédelem; Ajándék; Állomány használata; Elektroni-
kus dokumentum; Hozzáférhetőésg

Amikor egy-egy könyvtár digitális fájlok adomá-
nyozásáról tárgyal az adományozókkal, másfajta 
problémák merülnek fel, mint amikor hagyományos, 
nyomtatott dokumentumokról van szó (a digitális ar-
chívumok hozzáférhetősége, biztonsági és adatvédel-
mi kérdések). Ezek a problémák mind a digitalizált, 

mind az eleve digitális formátumban létrejött doku-
mentumok esetében felmerülnek.
A könyvtárakban használatos adományozási meg-
állapodásokat át kell dolgozni, hogy a digitális gya-
rapodással kapcsolatos követelményeket is tartal-
mazzák; lehetőség nyíljon az érzékeny, személyes 
információk kezelésére; és – nem utolsósorban – az 
adományozók megnyugtatására, akik attól tartanak, 
hogy a digitális információk közreadása azonos a 
korlátlan hozzáféréssel. Az adományozóknak aláírás 
előtt szinte komoly előzetes képzésre van szükségük, 
hogy meghozzák döntéseiket. Van, ahol az előkészítő 
tárgyalásokhoz részletes sillabuszt készítettek.
A cikk két esetet mutat be. Az egyik magánlevelek 
adományozásáról szól. Japán származású amerikai 
veteránokkal kapcsolatos gyűjtemény létrehozása 
kapcsán, egy digitalizálási projekt keretében egy ha-
waii professzor szülei 1943 és1945 közötti levelezé-
sét adta át adományként. Az eredeti dokumentumok 
olvasótermi használatát természetesnek tartotta, de 
a későbbiekben a digitalizálás kapcsán aggodalmai 
támadtak. Végül sikerült kompromisszumos megol-
dást találni: a teljes levelezést digitalizálták ugyan, 
de az internetre csak egy (az adományozó által jóvá-
hagyott) válogatás került ki.
A másik digitális formában létrejött, kongresszusi 
irodai kommunikációval kapcsolatos. Amikor egy-
egy kongresszusi képviselő visszavonul, munkatár-
saival e-mailben folytatott levelezését is archiválják. 
15 évre zárolják ugyan, de a munkatársak aggódnak 
az esetleges jövőbeni következmények miatt. Tudo-
másul kell venniük, hogy tevékenységük az illető 
kongresszusi képviselő által hagyott örökség része. 
A bizalmas jellegű levelezést pedig a későbbiekben 
sem lehet összefüggéseiből kiragadva közzétenni a 
weben.
Az adományozókkal folytatott tárgyalásokhoz a 
Kongresszusi Könyvtár kézirattárosa a következő 
tömör gyakorlati tanácsokat adja: 1. intézzük egysze-
rűen, ahogy szoktuk, ne törődjünk az információhor-
dozóval; 2. ne kérjünk túl sokat az adományozótól, 
mondjuk meg, mi fontos számunkra, és segítsünk 
neki eldönteni, mi képvisel tartós értéket; 3. beszél-
tessük az adományozót a dokumentumokról, ennek 
során tegyünk fel irányító kérdéseket; 4. váljunk az 
adományozó partnereivé. Ha alaposan megismerjük, 
mit tartalmaz az adott gyűjtemény, annak hasznát 
vehetjük a feldolgozásban és a későbbiekben a tájé-
koztatásban is.

(Hegyközi Ilona)
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Állományvédelem

231/2016

MayR, Michaela – PRediKaKa, andreas: nationale 
grenzen im world wide web – erfahrungen bei der we-
barchivierung in der Österreichischen Nationalbibliothek. 
– Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek. – 40. (2016) 1., 
p. 90-95.
Res. angol nyelven

Nemzeti határok a World Wide Weben – webarchiválási 
tapasztalatok az Osztrák Nemzeti Könyvtárban

Megőrzés; Nemzeti könyvtár; Patriotika; Web

Már 1996-ban létrejött az Internet Archive, melynek 
célközönsége (a tudósok és történészek mellett) a 
széles nyilvánosság. Számos kezdeményezés indult, 
hogy a világháló nemzeti részét megőrizzék az utó-
kor számára a kulturális örökség részeként. Főleg a 
nemzeti könyvtárak és archívumok illesztették gyűj-
tőkörükbe az online publikációkat. A projekteket 
különböző jogszabályok alakítják, és csak válogatva 
lehetséges a hálózati tartalmak gyűjtése.
Az Osztrák Nemzeti Könyvtár (ÖNB) 2008-ban hoz-
ta létre nemzeti archívumát Web@rchiv Österreich 
néven, és 2009. március 1. óta az osztrák médiatör-
vény feljogosítja (de nem kötelezi) arra, hogy online 
tartalmakat gyűjtsön és szolgáltasson. Az ÖNB hosz-
szú távú tervében (Vision 2025, Wissen für die Welt 
von morgen) már az online kiadványok gyűjtésén 
van a hangsúly (https://www.onb.ac.at/fileadmin/
user_upload/1_Sitemap/Ueber_Uns/OENB_
Vision2025_20121016.pdf). Az osztrák köteles-
példány-törvényt 2000-ben az elektronikus offline, 
2009-ben az online médiára is kiterjesztették. A 
médiatörvény legújabb módosítása feljogosítja 
az ÖNB-t, hogy a világhálón időnként begyűjtést 
(broad crawls) végezzen, és meghatározta az „osztrák 
webtér” fogalmát (.at). A témák, események begyűj-
tése előtt az oldal tulajdonosát írásban értesíteni kell. 
Az archiválás fontos alapelve, hogy a jelszóval védett 
oldalak is letölthetők, ha tudományos vagy kulturális 
szempontból jelentősek, továbbá az elektronikus és 
nyomtatott formában is publikált dokumentum ese-
tében a nyomtatottat kell gyűjteni. (A hozzáférés ki-
zárólag az ÖNB olvasótermében lehetséges.)
2009 óta négy széles körű, folyamatos válogató és 
esetenkénti esemény begyűjtés során a Web@rchiv 

Österreichbe nagyjából 75 TB méretű adat került, 2,5 
milliárd oldal 1,67 millió címről.
A szerzők ezután leírják, mikor, mit és hogyan gyűj-
tenek. Kétévenként (2009, 2011, 2013, 2015) került 
sor begyűjtésre. A szelektív begyűjtések (selective 
crawls) során a fontos eseményeket rögzítik, a széles 
körű begyűjtés (broad crawls) alkalmával pillanatfel-
vételek készültek nagy tömegű adatmennyiséggel. 
Ezután az osztrák és az .uk domén ismertetésére és a 
jellemző adatok összehasonlítására kerül sor.
Az ÖNB nem gyűjti a világháló ún. mély részét 
(deep web). A jelszóval védett tartalmakat letölthet-
né, de hatalmas munka lenne (200 ezer van Auszt-
riában). Hézagok adódnak a gyűjtésben a generikus 
doménnevek (.com, .net, .org) esetében is, hiszen 
csak kézi munkával (vagy félig automatizált módon) 
lehet fellelni ezeket a tartalmakat. (A nagyságrendek-
ről csak annyit írnak, hogy 2015 végén a világon 296 
millió regisztrált „top level” domén létezett: ebből 
földrajzi volt 138 millió, míg a .com és .net kiter-
jesztésűek 133,5 milliót tettek ki.)
Lehet-e a világháló esetében országhatárokról be-
szélni? Amit a törvényhozók osztrák vonatkozású
ként írtak le, azt a gyakorlatban nagyon nehéz meg-
találni. Az osztrák kulturális örökség nem azonos az 
.at doménekkel. A generikus doméneken megjelenő 
nemzeti vonatkozású tartalmak felismerésére pedig a 
már létező módszereket kellene alkalmazni, máskü-
lönben fontos tartalmak mehetnek veszendőbe.

(Murányi Lajos)

Feldolgozó munka

232/2016

BReeding, Marshall: data opens new opportunities for 
libraries In: Computers in libraries. – 36. (2016) 3., p. 15-
17.

Az adatok új lehetőségeket nyitnak meg a könyvtárak 
előtt

Adatfeldolgozás; Gépi dokumentáció -általában; Szoftver

Amerre nézünk, mindenütt adatok vesznek körül ben-
nünket. Ezek az adatok, amelyek között személyes 
jellegűek is vannak, gazdasági értéket képviselnek. 
A könyvtárak egyedülálló módon kezelik használóik 
online tevékenységének adatait, mivel a személyes 
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azonosításra alkalmas adatokat eltávolítják nyilván-
tartásaikból.
A használók tevékenységét különböző eszközök-
kel (ilyen a Google Analytics, és vannak „analytics 
engine”-ek is, olyan keresőmotorok, amelyekkel 
mérések végezhetők) figyelemmel lehet kísérni a 
könyvtár weboldalán. A kapott adatok jól felhasznál-
hatók a weboldal fejlesztésénél. Egy másik terület, 
ahol a hasonló eszközökkel begyűjtött adatok hasz-
nosíthatók, a gyűjtemények alakítása. Az elektroni-
kus források beszerzésénél például így áttekinthető, 
hogy milyen címek szerepelnek egy-egy aggregált 
termékben, mérhető az átfedés a meglévő gyűjte-
ménnyel, felbecsülhető, hogy egyes szakterületek 
mennyire vannak lefedve, és előrevetíthető a várható 
használat, a használati alkalmankénti költségeket is 
beleértve. Külső adatokat (hasonló profilú és nagy-
ságú könyvtárak adatait) is fel lehet használni össze-
hasonlításképpen.
További lehetőségek: a gyűjteményen belül ilyen 
automatizált eszközök segíthetnek eldönteni, hogy 
mi legyen közvetlenül hozzáférhető, és mit célszerű 
távoli raktárba áthelyezni. A könyvtári katalógusok 
is felhasználják azokat a kereskedelmi megoldáso-
kat, amikor korábbi ügyfelek választásait dokumen-
tálják, és ajánlások formájában bemutatják. Ehhez 
különböző kiegészítő szoftvertermékek állnak ren-
delkezésre (ChiliFresh, NoveList Recommendations, 
Bookish Recommends, LibraryThing). Az adatok 
jól jönnek a nagyobb beruházásoknál is (pl. új in-
tegrált rendszer beszerzése). A cikk szerzője Library 
Automation Perceptions Surveys (librarytechnology.
org/perceptions/2015) címen évente felmérést végez, 
amikor megkéri a könyvtárakat, hogy minősítsék az 
általuk használt rendszert különböző szempontok 
alapján. A legutóbbi felméréshez háromezernél több 
válasz érkezett. E felmérés célja is az összehason-
líthatóság az azonos típusú és nagyságú könyvtárak 
esetében.
A kutatóintézeti könyvtárak az adatok kezelésével 
új feladatokat kapnak. A kutatások finanszírozói a 
pályázatoknál megkövetelik az adatkezelési tervek 
benyújtását, amelyek rögzítik, hogy a kutatás során 
keletkező adatokat hogyan menedzselik, őrzik és 
osztják meg. A könyvtárosok ebben segítségére lehet-
nek a kutatóknak, ugyanakkor e feladat átvállalásával 
növekedhet presztízsük az adott intézményben.
A nyers adatok nehezen értelmezhetők. A feldolgozá-
sukhoz szükséges eszközök készen is beszerezhetők, 
más esetekben speciális alkalmazásokra van szükség. 
Kevés olyan döntéshozatali helyzet van azonban, 

amely teljesen automatizálható, mindenütt szükség 
van a személyes tapasztalatokra és megítélésre.

(Hegyközi Ilona)

233/2016

sTeeLe, Tom – suMP-CReTHaR, nicole: Metadata for 
electronic theses and dissertations : a survey of institu-
tional repositories. – Bibliogr. In: Journal of library meta-
data. – 16. (2016) 1., p. 53-68.

Elektronikus disszertációk metaadatai: vizsgálat az intéz-
ményi repozitóriumok gyakorlatáról

Disszertáció; Elektronikus dokumentum; Elektronikus 
könyvtár; Felmérés; Gépi dokumentumleírás

A tanulmány olyan online felmérés eredményeit 
ismerteti, amelyet felsőoktatási intézményi repo-
zi tóri umok körében végeztek az Egyesült Álla-
mokban a következő kérdések megválaszolására: 
(a) Milyen metadatokat használnak az intézményi 
repozitóriumok a dolgozatok és disszertációk leírá-
sára és elérésük biztosítására? (b) Milyen minőség-
ellenőrzést alkalmaznak a metaadatok készítésénél, 
továbbá: vajon a minőség-ellenőrzés és az ellenőrzött 
szótár egyaránt fontos egy digitális repozitóriumban? 
A felmérés tanulsága szerint közmegegyezés van az 
intézmények között a címek, kivonatok, dokumen-
tumtípusok, szerzők és tárgyi mezők használatában. 
Noha nincs egyetértés az ellenőrzött szótárak jelen-
tőségének megítélésében, a válaszolók a minőség-
ellenőrzést fontosnak tartják.

(Autoref.)

Lásd még 217

Katalógusok

234/2016

sCHneideR, Kurt: 13 Jahre Kataloganreicherung in der 
Deutschen Nationalbibliothek In: Dialog mit Bibliotheken. 
– 28. (2016) 1., p. 20-24.

A katalógusbővítés tizenhárom éve a Német Nemzeti 
Könyvtárban
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Nemzeti könyvtár; Online katalógus

Az olvasókat nemcsak bibliográfiai adatok érdeklik 
keresés közben, hanem a katalógusban a műre vo-
natkozó többletinformációk is, például olyan adatok, 
melyek a borító, a fülszöveg vagy egy könyvismer-
tetés formájában rendelkezésére állnak. Még fonto-
sabb, ha közvetlenül a teljes mű vagy annak részlete 
érhető el – például a tartalomjegyzék vagy egy szö-
vegrész, melyből az első benyomás megszerezhető. 
Ezek a többletinformációkat a kilencvenes évek-
ben az Amazon és a Google alkalmazta először, és 
csak ezután jelentek meg a könyvtárakban. A német 
nyelvterületen 2002-ben a Vorarlbergi Tartományi 
Könyvtár volt az első, ahol a digitalizált tartalomjegy-
zékek elérhetővé váltak. 2003-ban a Német Nemzeti 
Könyvtár kezdte rövid kiadói tájékoztató szövegekkel 
bővíteni katalógusát.
2005 óta lett alapvető ezek közlése a katalógusokban, 
népszerűségét a gyorsan növekvő kattintások száma 
igazolja. Miután a Német Könyvtárak Szövetsége 
(dbv), a Könyvkereskedők Egyesülete (Börsenverein) 
és a Német Nemzeti Könyvtár (DNB) közösen tisz-
tázta a szerző jogi vonatkozású kérdéseket, a DNB 
2008-ban indította el második katalógusbővítési 
szolgáltatását, melynek keretében a monográfiák 
és a folyóiratok tartalomjegyzékeit rendszeresen és 
egységesen digitalizálják, és ingyenesen elérhetővé 
teszik. A következő években kibővült a tevékenység: 
2011-től a kereskedelmi forgalomba nem kerülő ki-
adványokra, 2012-től a disszertációkra és habilitációs 
művekre, 2013-tól a külföldi kiadványokra (benne a 
germanica és a fordítások), 2014 júliusától a zenemű-
vekre is kiterjed. 2008 és 2014 között visszamenőle-
ges munkákra is sor került: az 1813 és 1922, valamint 
az 1983 és 1990 közötti Lipcsében őrzött anyagra, to-
vábbá az emigrációs monográfiák teljes állományára. 
660 ezer kötetet vettek kézbe, ellenőriztek, láttak el 
vonalkóddal, és 410 ezer tartalomjegyzéket digitali-
záltak, majd kapcsoltak össze a címadatával. Ezen 
túlmenően 2010–2011-ben a könyvtárak együttmű-
ködése révén több mint 310 ezer tartalomjegyzéket 
sikerült átvenni. A DNB összesen 1,3 millió tartalom-
jegyzékkel rendelkezik, főleg 1913–1922 és 1983–
1915 között. A katalógusbővítéssel elért célok sok-
rétűek, és hasznuk jóval több. A tartalomjegyzékek 
révén annak eldöntése keresés közben, hogy szük-
séges-e az adott mű, könnyebb lett; mivel könnyebb 
a mű kiválasztása, csökkenthető a téves bekérések 
száma; a többletinformációk a keresés minőségét és 
a releváns találatok számát is növelik; a retrospektív 

digitalizálás révén ezek az előnyök a régebbi iroda-
lomra is kiterjednek, és megnő a nemzeti könyvtár 
raktáraiban tárolt anyag láthatósága, emellett pozitív 
hatással lesz a regionális katalógusokra is.
Idén az újdonságok révén több mint 100 ezer tarta-
lomjegyzékkel lehet számolni; a regionális könyvtár-
hálózatoktól is ennyi fog érkezni, és tovább folytató-
dik a retrospektív munka is. Ezzel tovább javulnak 
majd a keresési feltételek és a keresett téma régebbi 
irodalma megtalálásának esélyei is. (A munkafolya-
matba integrált katalógus-tisztítás és vonalkódolás 
megteremti a lehetőséget a tömeges savtalanításhoz 
vagy digitalizáláshoz.) Az anyag olyan, hogy teljes 
szövege elektronikusan csak nagyon sokára lesz el-
érhető. Fontos lenne a hiányok ledolgozása, hiszen 
1923 és 1982 között kereken ötmillió monográfia, 
1913 és 1993 között egymillió disszertáció még fel-
dolgozatlan.

(Murányi Lajos)

Információkeresés

235/2016

KiM, Jaewon [et al.]: Eye-tracking analysis of user behav-
ior and performance in web search on large and small 
screens. – Bibliogr. In: Journal of the association for 
information science and Technology. – 66. (2015) 3., p. 
526-544.

A szemmozgás követése a használók keresési szokása-
inak és teljesítményének elemzésre nagy és kis képer-
nyős webes keresés során

Felmérés; Gépi információkeresés; Használói szokások; 
információtechnológia

Az utóbbi években a mobil eszközökkel történő we-
bes keresés rendkívül népszerűvé vált. Mivel ezek az 
eszközök viszonylag kis képernyővel rendelkeznek, 
és kevesebb keresési eredményt mutatnak, a mobilos 
keresési szokások eltérhetnek az asztali számítógé-
pekről vagy laptopokról való keresésekétől. Ezért 
ezeknek az eltéréseknek a vizsgálata javaslatokkal 
szolgálhat a mobil keresőgépek jobb, hatékonyabb 
dizájnjához. A szerzők a kísérletben a szemmoz-
gás követését alkalmazták a használói magatartás 
és teljesítmény vizsgálatára. Két feladattípussal két 
különböző nagyságú képernyőn végzett webes kere-
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séseket elemeztek: az egyik egy asztali számítógépe, 
a másik egy mobil eszközé volt. Ezenkívül a keresési 
teljesítmény és különféle keresési szokások közötti 
kapcsolatokat is vizsgálták, hogy a képernyők által 
okozott különbségek további elemzése is lehetővé 
váljon. Az találták, hogy a használóknak nagyobb 
nehézséget jelentett az információ kinyerése a kere-
sési eredményekből kisebb képernyők esetén annak 
ellenére, hogy kevesebb szemmozgást igényel a gör-
gető funkció ritkább használata miatt. Mindazonáltal 
a keresési teljesítmény szempontjából az eredmények 
azt mutatják, hogy nincs jelentős különbség a kétfajta 
képernyő között a keresési eredményeket tartalma-
zó oldalakra fordított idő és a válasz megtalálásának 
pontossága tekintetében. Ez számos lehetséges meg-
oldást vet fel a keresési eredmények kis képernyőkön 
való megjelenítésének megtervezéséhez.

(Autoref.)

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

236/2016

FRedeRiKsen, Linda – wiLKinson, Brandon: single 
service points in libraries : a review. – Bibliogr. In: Journal 
of access services. – 13. (2016) 2., p. 131-140.

Egyetlen szolgáltató pont a könyvtárban. Szakirodalmi 
szemle

Ésszerűsítés; Olvasószolgálat; Szakirodalmi szemle (for-
ma)

Az elmúlt néhány évtizedben sok kiadvány, pre-
zentáció és vita foglalkozott a korábban különálló 
funkcionális vagy szolgáltató szervezeti egységeket 
komplex módon egyesítő, úgynevezett egyetlen szol-
gáltató pont kérdésével. Összevonjuk-e a szolgáltató 
pontokat vagy sem, sokan teszik fel ezt a kérdést. A 
szakirodalom alapján az egyetlen szolgáltató pont 
kérdésének különböző megközelítései lehetségesek. 
A publikációk főként a felsőoktatási könyvtárakat 
tekintve foglalkoznak a források és a szolgáltatások 
kezelésének ezzel az innovatív és hatékony megoldá-
sával, de megfigyelhető, hogy mindenfajta könyvtá-
rat egyre inkább foglalkoztat ez a gondolat, méretére 
való tekintet nélkül. A tapasztalatokról várhatóan be-
számolnak majd a szakirodalom közleményei.

Az egyetlen szolgáltató pontra való áttérésről szóló 
döntést az határozza meg, hogy milyen információs 
környezetben kap helyet, és az összevonást követően 
milyen használói kör számára nyújt majd szolgálta-
tásokat. Sok szakember számára, akik nyitottak a 
változtatásra, és akik keresik a módját, hogy eleget 
tegyenek a változó használói igényeknek és várako-
zásoknak, az egyetlen szolgáltató pont praktikus és 
elméletileg megalapozott megoldásnak tűnik, amely-
nek most jött el az ideje.

(Hegyközi Ilona)

237/2016

HoCKey, Julie Michelle: Transforming library enquiry 
services: anywhere, anytime, any device. – Bibliogr. In: 
Library management. – 37. (2016) 3., p. 125-135.

A könyvtári tájékoztatási szolgáltatások átalakítása: bár-
hol, bármikor, bármilyen eszközön

Egyetemi könyvtár; Ésszerűsítés; Munkaszervezés; 
Referensz

A University of South Australia (UniSA) könyv-
tárában átszervezték a könyvtári tájékoztatást: a 
referenszpulthoz kötött szolgáltatások helyett virtu
ális és igény szerinti szolgáltatások kombinációját 
valósították meg a közelmúltban. (A pultokat teljes 
egészében felszámolták.) A változtatás fő célja az 
volt, hogy a könyvtári szolgáltatások láthatóbbá és 
elérhetőbbé váljanak mind a fizikai, mind a virtuális 
környezetben. Hosszú távra tekintve azt várják, hogy 
a könyvtár erőforrásai és szolgáltatásai könnyebben 
áttekinthetők és megismerhetők lesznek, és a tájékoz-
tatók szükség esetén bárhol és bármikor segítségül 
hívhatók. Az átszervezés során a munkafolyamatokat 
is áttekintették, gondoskodtak a mennyiségi és mi-
nőségi adatok gyűjtéséről, a szükséges elemzések és 
jelentések elkészítéséről.
A változtatások végrehajtása előtt elemezték a 
referensz kérdéseket. Mérlegelték, hogy az illető 
kérdés elkerülhető lett volna-e vagy hatékonyabban 
megválaszolható lett volna-e. A kérdések legtöbbje a 
munkafolyamatokhoz vagy a számítógépes rendszer-
hez kapcsolódott, és megválaszolása munkaigényes 
volt. A kérdéseket figyelembe véve igyekeztek olyan 
megoldásokat kidolgozni, hogy minél kevesebbszer 
legyen szükség emberi közbeavatkozásra. Például a 
könyvtárközi kölcsönzésre előkészített dokumentu-
mokat RFID-val látták el és külön polcon helyezték 
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el. A nyomtatott anyagokat fokozatosan RFID-val 
látják el, hogy lehetőség legyen az önkiszolgáló 
kölcsönzésre. A laptopok számára zárható szekré-
nyeket állítottak fel. Egyszerűsítették a bírságok és 
a használati díjak rendszerét, a használati útmuta-
tókat. A nyomtatott kérőlapokat online változattal 
váltották fel.
A campus könyvtáraiban a nagy forgalmú helyeken 
Kérdezd a könyvtárat! és IT szolgáltató pontokat ál-
lítottak fel, ezek egy számítógépből és egy telefon-
ból állnak. Ezeken keresztül segítséget lehet kérni, 
videokonferencia keretében. A kérdéseket „sorba 
állítják”, átirányítják, lehetséges tehát, hogy a vála-
szoló egy másik campuson dolgozik. Személyes kon-
zultációra is van mód. A szolgáltató pontok mellett 
rugalmasan áthelyezhető, alkalmi tájékoztató pon-
tokkal is dolgoznak, ezek helyét és az időpontokat 
meg is hirdetik.
2016 februárjától a virtuális tájékoztató szolgálta-
tást decentralizálták. A működtetésre a felhőalapú 
Zendesk vevőszolgálati kezelőszoftvert választották. 
Mielőtt a használó kapcsolatba lépne a könyvtáro-
sokkal, különböző formákban már segítséget kap a 
tájékozódáshoz. Az összes csatornán (e-mail, chat, 
szolgáltatási és alkalmi pontok, roaming) beérkező 
kérdéseket regisztrálják és osztályozzák.
A változások végrehajtása során átfogó kommuni-
kációs és marketingterv alapján dolgoznak, amely-
ben nagy szerepet kap a visszajelzések elemzése. 
A személyzet folyamatos képzésben részesül, egy-
mást mentorként segítik. Tervezik, hogy egy hason-
ló profilú, más időzónában működő intézménnyel 
együttműködve megvalósítják a 24/7-es tájékoztató 
szolgáltatást. A hallgatókkal együttműködve, igénye-
iket messzemenően figyelembe véve hozták létre az 
UniSA App mobilalkalmazást, amely hamarosan bő-
vülni fog például a Kérdezd a könyvtárat! widgettel, 
és különböző GPS-alkalmazásokkal.

(Hegyközi Ilona)

238/2016

RuBensTein, ellen L.: Health information and health lit-
eracy : public library practices, challenges, and opportuni-
ties In: Public library quarterly. – 35. (2016) 1., p. 49-71.

Az egészségre vonatkozó információ és az egészségügyi 
(információs) műveltség a közkönyvtári gyakorlatban

Felmérés; Információs műveltség; Közművelődési könyv-
tár; Tájékoztatás -egészségügyi

Oklahoma állam 18, részben városközponti, a vá-
rosok követlen vonzáskörzetébe tartozó és falusi 
közkönyvtárának 38 munkatársával (ebből 18 ve-
zetővel) készítettek félig strukturált interjúkat, ame-
lyekhez kiegészítésképpen brosúrákat, magazinokat 
is összegyűjtöttek, továbbá megnézték a könyvtárak 
stratégiai terveit és tájékoztatási szabályzatait. Az 
OPAC-okban rákerestek a mellrákkal, a cukorbeteg-
séggel és a szívbetegségekkel kapcsolatos nyomtatott 
anyagok frissességére.
A könyvtárosokat az egészségre vonatkozó informá-
ció szolgáltatásával kapcsolatos nézeteikről, a köz-
könyvtáraknak az egészségügyi műveltség terjeszté-
sében játszott szerepéről és kötelezettségeiről, vala-
mint arról kérdezték, hogy az utóbbival kapcsolatos 
érzékenység miként alakítható ki munkatársaiknál. 
Vizsgálták a könyvtárak egészségügyi témájú prog-
ramjait is. Egyes könyvtárakban voltak az egészséges 
életmódhoz kötődő programok, például Zumba vagy 
Pilates edzések vagy az egészségtudatos konyhát nép-
szerűsítő foglalkozások.
A könyvtárosok több, a munkájukra is kiható köz-
egészségügyi problémát neveztek meg. Oklahoma 
lakosai körében alacsony az egészséggel, egészség-
védelemmel kapcsolatos készségek szintje, és az 
emberek nem fordítanak elegendő figyelmet egészsé-
gükre. Jelen van a dohányzás, a tudatmódosító szerek 
használata, a cukorbetegség és az elhízás. Sokan nem 
férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz és a minő-
ségi élelmiszerekhez.
A könyvtárosok véleményüket többnyire nem ál-
talában a közkönyvtárak társadalmi szerepéről, 
hanem saját könyvtárukról mondták el. Az volt a 
véleményük, hogy az egészségre vonatkozó infor-
máció olyan, mint bármilyen más információ, ezért 
a közkönyvtár jó kiindulópont ilyen információk 
megszerzéséhez, de nem feltétlenül az a hely, ahol 
az egészségre vonatkozó információ teljességét meg 
lehetne találni. Néhányan úgy látták, hogy a könyvtár 
az utolsó „állomás” azelőtt, hogy az emberek orvos-
hoz fordulnának. Nem szokatlan, hogy az orvosok 
irányítják betegeiket a könyvtárba, ezért a könyv-
tárosnak meg kell értenie, hogy egyes felhasználói 
meg vannak rémülve, ezért kiemelten fontos, hogy 
empátiával forduljanak irányukba. A könyvtárosok 
fontosnak tartják, hogy minőségi információkat tud-
janak ajánlani felhasználóiknak, ami viszont kihívást 
jelent számukra még akkor is, ha legalább ötévenként 
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igyekszenek frissíteni az egészségre vonatkozó állo-
mányukat. Ugyanakkor aláhúzták, hogy nem feltét-
lenül tudják, milyen információkat találnak felhasz-
nálóik, és mennyire értik azokat, ha nem kerülnek 
velük közvetlen interakcióba.
Az egyik legnagyobb kihívást a referensz interjú le-
bonyolítása jelenti, hiszen a könyvtárosoknak kényes 
ügyekben egyszerre kell hatékonynak és óvatosnak 
lenniük, miközben nem léphetnek át bizonyos ha-
tárokat.
A megkérdezett könyvtárosok egy része nem volt 
biztos abban, hogy jól érti és ismeri az egészségügyi 
műveltség fogalmát, míg mások (főként a vezetők és 
a városokban dolgozó könyvtárosok) alaposabb is-
meretekkel rendelkeztek ezen a téren. Sokan hangsú-
lyozták az egészséges táplálkozás fontosságát. Mások 
a könyvtári források meglétét értették egészségügyi 
műveltség alatt. Állandó probléma volt, hogy a helyi 
közösségek nem ismerték a könyvtárak állományát, 
viszont a könyvtárosok nem tudták, miként lehetne 
tudatosítani azt, hogy könyvtáruk egészségre vo-
natkozó információt is kínál. Az is kérdéses volt, 
milyen módon lehetne az embereket becsábítani az 
ezzel kapcsolatos programjaikra. A könyvtárosok 
mindenesetre kiemelték a marketing fontosságát, 
viszont hiányolták az egészségre vonatkozó infor-
máció és az egészségügyi műveltség terjesztésére 
vonatkozó stratégiát.

(Koltay Tibor)

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás

239/2016

KoHouTova, Ludmilla – KaFKova, Pavlina: interlend-
ing and document supply in the Czech Republic In: inter-
lending & document supply. – 44. (2016) 2., p. 77-80.

Könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás a 
Cseh Köztársaságban

Dokumentumszolgáltatás; Együttműködés -belföldi; Könyv-
tár közi kölcsönzés

A Cseh Köztársaságban az első könyvtári törvényt 
1919-ben, a független Csehszlovákia megalakulása 
után fogadták el; ez volt az alapja a könyvtári hálózat 
megszervezésének. Az 1959. évi törvény a hálózatot 

egységes könyvtári rendszerré alakította, vezető szer-
veként a Csehszlovák Állami Könyvtárat (ma a Cseh 
Köztársaság Nemzeti Könyvtára) tette meg, kiemelte 
a könyvtárközi kölcsönzés fontosságát. Az 1989. évi 
politikai változások után 2001-ben fogadták el a har-
madik könyvtári törvényt, amely rögzíti a könyvtári 
rendszerben való részvétel feltételeit; többek között 
kötelezővé teszi a könyvtárközi kölcsönzést.
A könyvtári hálózat felépítése: nemzeti könyvtár, 
a Morva Területi Könyvtár (Brno), a Vakok K.E. 
Macan Könyvtára és nyomdája, 13 regionális könyv-
tár, szak- és közkönyvtárak; összesen több mint 
6500 könyvtár. A nemzeti könyvtár a könyvtárközi 
kölcsönzés országos központja, a regionális könyv-
tárak területükön, a szakkönyvtárak szakterületükön 
felelősek a szolgáltatásért. A törvény meghatározta 
a könyvtárközi kölcsönzés alapvető típusait, a térí-
tésköteles és térítésmentes kategóriák elveit: a köl-
csönzés az országon belül ingyenes, a könyvtárak 
kérhetik a postai költségek megfizetését; térítéses 
a másolatküldés és a nemzetközi kölcsönzés. Nincs 
egységes árképzési rendszer, az árakat a könyvtárak 
maguk határozzák meg.
Nemzetközi kölcsönzést hat könyvtár végez, mind-
egyiknek saját pénzügyi modellje, kérőlapja, adatbá-
zisai, külföldi partnerei vannak. A külföldi kérések 
fizetésekor legtöbben az IFLA-vouchert használják, 
vagy a partnereknél (pl. British Library) letéti szám-
lát nyitnak. Külföldi kéréseket mindegyik könyvtár 
fogad e-mailen vagy IFLA-kérőlapon, néhánynak a 
honlapján online is lehet rendelni. A nemzeti könyv-
tár az OCLC online megrendelőit használja. A cseh 
könyvtárak állományadatai kereshetők a WorldCat-
ban. A kért könyveket és a másolatokat Csehország-
ból általában légipostán ajánlott küldeményként ad-
ják fel, a futár- és kereskedelmi küldő szolgálatokat 
ritkán veszik igénybe. A cseh szerzői jogi ügynök-
séggel történt megállapodás tiltja a dokumentumok 
elektronikus küldését külföldre.
A statisztikák szerint az utóbbi években csökkent 
a fénymásolatok iránti igény (2000: 5000, 2014: 
2500). Az elektronikus dokumentumszolgáltatást az 
1990-es évek végén kezdték fejleszteni, terjedését a 
tisztázatlan szerzői jogi kérdések gátolták. 2009-re 
sikerült a szabályokat újrafogalmazni, három évvel 
később a ma is hatályos formába önteni. A módosítá-
sok (áremelés, az oldalak számának rendelésenkénti 
korlátozása, területi határok) ártottak a szolgálta-
tásnak. Elektronikus szolgáltatást három könyvtár, 
továbbá a műszaki és az oktatási könyvtári rendszer 
tagjai nyújtanak.
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Megoldandó kérdések: az egységes könyvtárközi köl-
csönzési rendszer kialakítása, jobb feltételek elérése a 
szerzői jogi szabályokban. 2012-ben a cseh kormány 
elfogadta a 2011–2015. évekre szóló könyvtárfejlesz-
tési koncepciót. 2013-ban két kutatás folyt a felhasz-
nálók és a könyvtárak elvárásainak és igényeinek 
felmérésére. Mindkét célcsoport a gyűjteményekről 
világos információkat és a könyvtári szolgáltatások 
könnyebb elérését biztosító egységes tér kialakítá-
sát, ezen túl a könyvtárak 53%-a a forrásmegosztás 
és a könyvtárközi kölcsönzés egyszerűsítését tartot-
ta fontosnak. A Cseh Könyvtárak Egyesülete, ezen 
belül az újonnan szervezett szolgáltatási szekció is 
foglalkozott a könyvtárközi kölcsönzéssel.
Az információforrások egy pontról elérhetővé tételét 
a cseh könyvtárak központi portálja fogja biztosítani. 
A fejlesztésért a Morva Területi Könyvtár a felelős, a 
megoldás alapja a VuFind nyílt szoftver. Első lépés-
ként a nemzeti könyvtár országos közös katalógusát 
összekötötték az Országos Műszaki Könyvtárban 
működő Virtuális Műszaki Könyvtárral; ez utóbbi 
használói már tudnak a közös katalógusban keresni, 
először másolatokat tudtak rendelni, majd könyveket 
kölcsönözni. Ez a kapcsolat lesz az alapja a központi 
portál könyvtárközi kölcsönzési moduljának.

(Viszocsekné Péteri Éva)

240/2016

Munson, Kurt [et al.]: The world is your library, or the 
state of international interlibrary loan in 2015 In: inter-
lending & document supply. – 44. (2016) 2., p. 44-57.

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés helyzete 2015-ben

Dokumentumszolgáltatás; Felmérés; Könyvtárközi köl-
csönzés

Az Amerikai Könyvtáros Egyesület egyik tag-
szervezetének a forrásmegosztás és az elérhetőség 
transzformálásával foglalkozó szekciója keretében 
működik a Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzé-
si Bizottság. Egyik feladata a szolgáltatási trendek 
értékelése. 2015-ben a nemzetközi tevékenységet a 
korábbi (2011. és 2007. évi) felmérésekre alapozva 
vizsgálta, 2011-ben és 2015-ben világméretű adat-
gyűjtéssel.
A kutatás első lépése a könyvtárközi kölcsönzés-
ben részt vevő könyvtárak azonosítása volt, ezután 
elemezték a demográfiai információkat. A felmérés 
2015 márciusában indult, a meghívást a magyarázó 

szövegekkel és a kérdőívre ugró linkkel levelezőlis-
tákon tették közzé. A hátteret a Washingtoni Egye-
tem biztosította, a szoftver a webalapú Qualtrics 
rendszer volt.
330 válasz érkezett, ebből 301 felelt minden kérdésre, 
közülük 102 volt európai, 94 észak-amerikai, 82 ázsi-
ai; legnagyobb arányban a felsőoktatás képviseltette 
magát (213 könyvtár). Az adatok szerint a könyvtár-
közi kölcsönzésben nem jelentős a nemzetközi forga-
lom, általában 100 alatt volt a kérések és a teljesítések 
száma. Részleteiben vizsgálva: külföldről a válasz-
adók 73%-a kér könyveket és másolatokat, 20% csak 
másolatokat, 7% csak könyveket; évente száznál több 
másolatot kért 35%, könyvet 21%. A nemzetközi 
kölcsönzés növekvő tendenciát mutat: a válaszadók 
48%-a többet kért, mint 5 évvel ezelőtt, 25%-nál nem 
volt változás. A „Melyik országból kér a legtöbbet?” 
kérdésre 244 válaszadó 54 országot nevezett meg, 
ebből 59% volt európai, 20% észak-amerikai, 10% 
ázsiai, 7% Ausztrália és Óceánia, 2% közép- és dél-
amerikai, 1% afrikai. Továbbra is nehéz külföldről 
megkapni a régi és ritka anyagok, a disszertációk 
másolatait, ezeket az e-könyvek, az audioanyagok, a 
bekötött időszaki kiadványok, a videoanyagok köve-
tik. A teljesítésre vonatkozó kérdések: a válaszadók 
74%-a küld könyvet és másolatot egyaránt, közülük 
61% küld száznál kevesebb könyvet és 66% száznál 
kevesebb másolatot. A másolatokat 73% elektroniku-
san küldi egy nemzetközi könyvtárba, 18% postán, 
5% faxon. A kapcsolódó kérdésre, hogy a szerzői 
jogi és licenckorlátozások akadályozzák-e a munkát, 
49% igen és 44% nem válasz érkezett. A „Melyik 5 
országba küld a legtöbbet?” kérdésre 219 válaszadó 
42 országot nevezett meg első helyen, összességében 
69 országot. A kontinensek, ezen belül az országok 
aránya megegyezik a kérés eredményével. A „Nevez-
zen meg 5 országot, ahová nem ad kölcsön” kérdésre 
109 válaszadó jelölt meg ázsiai országot, legtöbben 
Dél-Koreát és Afganisztánt.
Összehasonlítva a 2011. évi adatokkal továbbra is 
az OCLC a legnagyobb szolgáltató, de használata 
több mint a felére csökkent. A kéréseknél a közvetlen 
kommunikáció maradt a legfontosabb, a könyvtárak 
12%-a még mindig postán kapja a kéréseket. A webes 
kérőlapok száma 1%-kal nőtt, a teljesítésnél csökkent 
az Ariel és a fax használata (7%-kal és 4%-kal). 1%-
kal nőtt a gyorsposta igénybevétele a küldésnél és a 
könyvek visszaküldésénél, a futárszolgálatok 5%-os 
növekedést mutatnak, a normál postai szolgáltatások 
6%-os csökkenést. Másolatküldés: míg 2011-ben a 
másolatok 80%-át küldték elektronikusan, 2015-ben 
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mindössze 73%-át (miközben a kérések e-mailben 
küldése 6%-kal több), a kinyomtatott másolatok 
küldése 5%-kal nőtt. Fizetési módok: a tranzakción-
kénti fizetésről egyre többen térnek át központi fize-
tési rendszerre, az OCLC IFM rendszere 3%-kal, az 
IFLA-voucherek használata 7%-kal nőtt, a csekken 
történő fizetés külföldi devizában 10%-kal, hazai 
pénzben 4%-kal csökkent; a hitelkártyák használata 
a korábbi 9%-on maradt.
A nehézségek és megoldandó feladatok között az első 
helyen a szerző jogi kötöttségek (32%) (különösen 
Németországé) álltak, majd a fizetési lehetőségek 
(24%) és a küldés (20%).
Az adatok értékelésekor a szerzők minden esetben 
hangsúlyozzák, hogy a kapott adatok valójában nem 
mindig összevethetőek, mivel a 2015. évi felmérés-
ben a világ több országa vett részt, míg 2011-ben 
jóformán csak Észak-Amerika.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Tájékoztatási eszközök
Lásd 214

Hátrányos helyzetû olvasók  
ellátása

241/2016

RuTLedge, Lorelei: Beyond disciplines : providing out-
reach to underserved groups by demographic. – Bibliogr. 
In: Public services quarterly. – 12. (2016) 2., p. 113-124.

Nem számít, hogy milyen szakon tanul: nem megfelelően 
kiszolgált csoportok elérése demográfiai adatok alapján

Egyetemi könyvtár; Hátrányos helyzetű olvasó; Igény; 
Szolgáltatások

Miután az Amerikai Egyesült Államokban egyre 
több diák, oktató és más munkatárs kerül be a társa-
dalom hagyományosan alulreprezentált csoportjaiból 
az egyetemekre, főiskolákra, az egyetemi könyv-
táraknak meg kell találniuk a módját, hogy egyedi 
igényeiket jobban ki tudják szolgálni. A cikkben két 
nagy egyetem (Utah és Texas A&M) könyvtárának 
munkatársai azt írják le, hogyan használták fel olva-

sóik adatait arra, hogy meghatározzák, melyik fel-
használói csoport szorul rá jobban a pluszsegítségre, 
majd ezután könyvtári eszközöket és szolgáltatásokat 
népszerűsítettek a háborús veterán és fogyatékkal élő 
diákok, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
(LGBT) hallgatók körében. (Az ALA jóval több ilyen 
csoportot állapított meg).
Érdemes hosszú távú stratégiát kidolgozni számukra. 
Az első két viszonylag látható csoport segítésében 
fontos szerepe van a könyvtáraknak. Ugyanakkor 
számukat nem könnyű megállapítani. A Utah Egye-
tem egyik felméréséből (2014/2015) kiderült viszont, 
hogy az alsóévesek 30%-a nem fehér/latinoként jelle-
mezte magát, de nem gyűjt adatokat az LGBT vagy a 
fogyatékos hallgatókról; ezek becsléséhez az államok 
demográfiai adatai adnak támpontot. (Pl. országos 
szinten 3,4% a leszbikus, meleg és biszexuális, 19% 
a fogyatékos népesség aránya, és félmillió a vete-
ránok száma.) A két egyetemre közel 2000 veterán 
iratkozott be, így már – nem tökéletes – képet alkot-
hattak a könyvtárosok a többletszolgáltatást igénylő 
olvasótáborról.
A cikk második felében a szerzők ismertetik a fel-
használt passzív és aktív stratégiáikat.

(Koltay Tibor)

242/2016

vinCenT, John: why do we need to bother? : public li-
brary services for LgBTqi people. – Bibliogr. In: Library 
trends. – 64. (2015) 2., p. 285-298.

Közkönyvtári szolgáltatások az LMBTQI közösség szá-
mára

Hátrányos helyzetű olvasó; Közművelődési könyvtár

A társadalmi igazságosság tekintetében számos elem-
ző figyelmen kívül hagyja (vagy semmibe veszi) azon 
emberek szükségleteit, akik leszbikusként, meleg-
ként, biszexuálisként, transzneműként, queerként/
kérdésesként vagy interszexuálisként (LMBTQI) 
határozzák meg magukat, feltételezve például, hogy 
nem igényelnek semmilyen különleges támogatást 
vagy elismerést, vagy hogy „kizárják magukat” az-
zal, hogy az LMBTQI identitást „választják”. Ez a 
cikk vitatni kívánja ezt a felfogást. Ma a fiatalok – 
és a kevésbé fiatalok – már könnyebbnek találhat-
ják az előbújást, és valóban annak a szükségessége, 
hogy az életet a „coming out” történetek formálják, 
halványulóban van. Mindazonáltal tudjuk, hogy 
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sokan még küzdenek, és ellenségességgel, fenye-
getésekkel, sőt erőszakkal kell szembenézniük. Az 
öngyilkossági ráta az LMBTQI emberek körében 
– gyakran a sorozatos zaklatások eredményeképpen 
– elfogadhatatlanul magas. A kulturális szektor, be-
leértve a közkönyvtárakat, óriási szerepet játszhat az 
előítéletek leküzdésében azáltal, hogy biztonságos, 
információval ellátott (és tájékoztató) teret biztosít, 
ahol az emberek felfedezhetik és meg is élhetik, kik 
ők valójában. Ám nem minden közkönyvtár érti ezt 
meg, vagy akarja ezt a szerepet vállalni. Ez a cikk fel-
tárja az LMBTQI emberek igényeit és szükségleteit, 
bemutatja a közkönyvtárak által kifejlesztett jó gya-

korlatokat, és megvizsgálja azokat a hiányosságokat 
is, ahol mindez nem történik meg. A cikk elsősorban 
az Egyesült Királyság közkönyvtárainak munkájára 
fókuszál. Megvizsgál néhány kulcsfontosságú, a hát-
térben húzódó kérdést (például az LMBTQI emberek-
kel szembeni előítéleteket), majd arra összpontosít, 
hogyan léphet közbe a közkönyvtár, végül gyakorlati 
példákat hoz a felvállalt feladatok köréből, és néhány 
javaslatot tesz arra, mit kellene még tenni.

(Autoref.)

Lásd még 225

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek

243/2016

PuJaR, shamprasad M. – saTyanaRayana, K. v.: in-
ternet of Things and libraries. – Bibliogr. 21 tétel In: an-
nals of library and information studies. – 62. (2015) 3., p. 
186-190.

A dolgok internete (Internet of Things, IoT) és a könyv-
tárak

Információtechnológia; Internet; Szolgáltatások

Az internet korában ma már lehetővé vált, hogy a 
tárgyak egymáshoz kapcsolódjanak, és akár emberi 
beavatkozás nélkül is kommunikáljanak egymással. 
A cikk kísérletet tesz a dolgok internete fogalmának 
(Internet of Things, IoT) meghatározására, techno-
lógiai alapjainak a felvázolására, más szolgáltató 
ágazatok gyakorlatainak és a könyvtári munka azon 
területeinek a bemutatására, ahol hatékonyan lehet a 
gyakorlatba ültetni.
A mobil eszközök elterjedésével egyre több időt 
töltünk az internetre kapcsolódva, azonban a világ-
háló következő forradalma még nagyobb hatást fog 
gyakorolni mindennapi életünkre. A dolgok, tárgyak 
internete azt jelenti, hogy a tárgyak egyértelműen 
azonosíthatók, érzékelőkkel vannak felszerelve, 
képesek hálózatra kapcsolódva kommunikálni egy-
mással, hozzáférnek az internetes szolgáltatásokhoz, 

adatbázisokhoz, és kapcsolatba tudnak lépni az em-
berekkel. Ez a technológia ugyanakkor nagy kihívást 
jelent a személyes adatok biztonsága terén. Számos 
szolgáltató ágazatban, mint pl. az egészségügyi, 
biztosítási, logisztikai szektorban vagy a háztartási 
gépek területén már sok jó példát találunk az új tech-
nológia alkalmazására. Lehetőséget ad a termékek 
mozgásának nyomon követésére, azok kapcsolatba 
lépésének megfigyelésére, valós idejű eseményekre 
való reagálásra. Az egészségügyben az okos eszkö-
zök kapcsolódni tudnak az emberi testhez, így az 
orvosok nyomon tudják követni a páciens állapotá-
nak változását.
Az IoT bevezetése a könyvtári területen is óriási 
lehetőséget jelent, a könyvtárak általa értéknövelt 
szolgáltatások nyújtására lesznek képesek. A könyv-
tárosok már jól ismerik és használják az RFID tech-
nológiát, amely hasonlít az IoT lényegéhez annyi 
különbséggel, hogy az IoT esetében a tárgyak (ebben 
az esetben a könyvek) csatlakoznak közvetlenül az 
internethez. Az IoT a könyvtári dokumentumokkal 
kapcsolatban olyan információkra és problémák-
ra tud rávilágítani, mint a használati adatok vagy 
a félreosztás. Napjainkban a használók többsége 
rendelkezik saját okostelefonnal, és alkalmazásokat 
használ, ezért a könyvtáraknak elérhetővé kell tenni-
ük a könyvtári forrásokat virtuális könyvtári kártya 
segítségével. Ezáltal olyan könyvtári térkép is hoz-
záférhetővé válhat, amely elkalauzolja az olvasót az 
adott dokumentum fizikai helyéhez. A kölcsönzés 
előtt egyéb kiegészítő információk is olvashatók, 
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egyes honlapokról (pl. Amazonról) lehívott infor-
mációk hozzákapcsolásával. Amennyiben a könyv-
tárban használják az RFID-t, akkor lehetővé válik 
a gyűjtemény virtuális reprezentációja. Az RFID 
chipek olvasói kártyákba integrálásával jobban kö-
vethetővé válik az állomány forgása, és könnyebbé 
válhat a kölcsönzés. Az IoT képes lesz megmondani 
a felhasználóknak, hogy melyek a lejárt könyveik, 
mekkora késedelmi díjjal tartoznak a könyvtárnak, 
valamint lehetőséget nyújt ennek online kifizetésére 
és a könyvek visszahozatalára sorban állás nélkül. Az 
eltűnt dokumentumok felkutatásában is nagy segítsé-
get fog nyújtani. A digitális okos polcok segíthetnek 
a kölcsönzési adatok és az internetes keresési előz-
mények alapján könyveket ajánlani.
Az IoT a könyvtáraknak az információs műveltség 
fejlesztésében is tud segítséget nyújtani, például 
önálló virtuális idegenvezetést nyújt az olvasóknak, 
videókkal, hangos magyarázatokkal segíti a tájéko-
zódást. Helymeghatározáson alapuló szolgáltatásnak 
tekinthető, ha az olvasó az intézmény közelében jár, 
a könyvtár információt küld neki pl. az új beszerzé-
sekről, a keresett könyvekről.
A tanulmány néhány működő példát is bemutat. Az 
Orlandói Városi Könyvtár egy applikáción keresztül 
küldött híreket az olvasóknak a könyvtári ajánlatok-
ról, programokról. Más könyvtárak arra használják az 
új eszközöket, hogy reklámozzák a workshopjaikat, 
könyvvásáraikat, vagy hogy értesítsék olvasóikat a 
lejárt könyvekről.
A jövőben a könyvtári épületek talán „okos” épüle-
tekké válnak, amelyek lehetővé teszik az olvasóknak 
a különböző eszközökhöz való kapcsolódást, s így 
mindenről virtuális információkat kapnak. A könyv-
táraknak pedig az okos eszközök által jobb lesz a 
rálátásuk a források használatára, a leginkább hasz-
nált könyvtári terekre, a használók elégedettségére, 
valamint arra, hogy mi okozza azt, ha az olvasók 
visszalépnek az adatbázisokból a Google keresőjébe. 
A könyvtáraknak meg kell fontolniuk tehát az IoT 
alkalmazását figyelembe véve a személyes adatok 
védelmét, az IoT eszközökbe való beruházás költsé-
geit, a munkatársak képzését, valamint a fizikai terek 
használatának visszaesését.

(Bognár Noémi Erika)

Könyvtártudományi tájékoztatás
Lásd 214

Kutatás és termelés  
információellátása

244/2016

BanKs, Marcus: what sci-Hub is and why it matters : the 
essentials on an open access controversy In: american 
libraries. – 47. (2016) 6., p. 46-48.

Mi az a sci-Hub, és miért számít. a nyílt hozzáférés prob-
lematikájáról

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Kutatás infor-
má cióellátása; Szerzői jog

A kutatók számára az előfizetési és licencdíjak miatt 
világszerte nehézségekkel jár, hogy tájékozódjanak 
a tudományos eredményekről. Alexandra Elbakyan 
kirgiz kutató (aki úgy véli, hogy az egyetemes hoz-
záférhetőség hiánya sérti az ENSZ emberi jogi nyi-
latkozatának 27. cikkelyében foglaltakat; és a cikkek 
szerzői jogi védelme indokolatlan) egyfajta civil en-
gedetlenséget kezdeményezett: létrehozta a Sci-Hub 
weboldalt (sci-hub.org), amely 48 millió tudományos 
cikket tesz ingyenesen hozzáférhetővé. A cikkek leg-
többje szerzői jogi védelem alatt áll.
Az Elsevier kiadó beperelte a kezdeményezést, a 
bíróság 2015 októberében el is rendelte a Sci-Hub 
bezárását. Válaszképpen a Sci-Hub új doménre köl-
tözött, a jogi szankciók ezért várhatóan nem lesznek 
eredményesek.
Sok kiadó, köztük az Elsevier is szolgáltat nyílt 
hozzáférésű tartalmat weboldalán. A Sci-Hub céljai 
szinte ugyanazok, mint a nyílt hozzáférés esetében, 
de mások az eszközei. A Sci-Hub a felsőoktatási 
intézmények könyvtárainak belépési azonosítóit 
(használó neve, jelszó) használja fel arra, hogy el-
érje azokat a védett szervereket, amelyeken a szer-
zői jogvédett cikkeket tárolják. Állítólag sok ilyen 
azonosítót felhasználóktól kaptak meg „ajándékba”, 
de minden arra mutat, hogy jogtalanul el is tulajdo-
nítottak ilyen azonosítókat. A Sci-Hub a következő-
képpen működik: az azonosítót felhasználva keresést 
kezdeményez, a keresett cikket elküldi a használónak, 
ugyanakkor tárolja is azt saját szerverén. A követke-
ző alkalommal, amikor valaki az adott cikket keresi, 
már közvetlenül szolgáltatni tudja. Így gyűjtött be 
48 millió cikket.
Elbakyan tevékenységét jogosnak tartja. A kiadói 
szervezetek (AAP, ASCE) szerint egyértelműen a 
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szerzői jog tömeges megsértéséről van szó. Ők arra 
hivatkoznak, hogy sok olyan kiadó forrás áll rendel-
kezésre, amely ingyenesen vagy kis költség fejében 
szolgáltat cikkeket (pl. research4life.org). Az Elsevier 
óriásvállalat mellett vannak kis, intézményi és egye-
sületi kiadók, amelyek másfajta közönség számára 
szolgáltatnak, másfajta üzleti modellek szerint. A 
jövőben minden valószínűség szerint az előfizetés 
és a nyílt hozzáférés kombinációja érvényesül majd. 
Egyes vélemények szerint elkerülhetetlen volt a Sci-
Hub létrejötte, mégpedig amiatt, hogy a tudományos 
kiadók igényt tartanak a szerzői jogra, és meghatá-
rozzák a felhasználás, egyben a terjesztés feltételeit. 
Vannak olyan vélemények, hogy a jelenlegi szerzői 
jogi szabályozás a tartalomszolgáltatók, köztük a ki-
adók érdekeinek túlzott védelmén alapul. Megfelelő 
egyensúlyt kell teremteni a kiadók és a fogyasztók 
érdekei között.
A Sci-Hub-ot sokféleképpen ítélik meg, de az biztos, 
hogy a tudományos kiadási tevékenység területén 
drasztikus változások várhatóak. A könyvtárosok 
szerepe abban áll, hogy elérjék, hogy a szerzői jogi 
előírásokat igazítsák hozzá a digitális korszak kí-
vánalmaihoz. Az ALA ajánlásai szerint ezt a nyílt 
hozzáférésről és a nyílt licencekről szóló aktív ok-
tatási kampányokkal, a gyűjteményfejlesztésre for-
dítható források tudatos átcsoportosításával lehetne 
elérni. A könyvtárosok a kiadásban is szerepet vál-
lalhatnak. A 2014-ben alakult Library Publishing 
Coalition (librarypublishing.org) ilyen vállalkozás, 
61 felsőoktatási intézményt fog össze, amelyek erre 
törekszenek. A Lever Press (leverpress.org) hasonló 
kezdeményezés.

(Hegyközi Ilona)

245/2016

uzwysHyn, Ray: Research data repositories : the what, 
when, why and how In: Computers in libraries. – 36. 
(2016) 3., p. 18-21.

Tudományos kutatási adatok repozitóriumai: a mit, mikor, 
mért és hogyan kérdései

Adatfeldolgozás; Elektronikus könyvtár; Információtechno-
ló gia; Kutatás információellátása; Szoftver

Tetszik vagy sem, most a Big Data, a prediktív elem-
zés, az adatvezérelt módszerek az „új fiúk” a tudo-
mányban. A tudományos könyvtárak pedig termé-
szetes módon kínálkozó szereplők a kutatási adatok 

összegyűjtésére és archiválására. A cikk áttekinti a 
közelmúlt fejleményeit e körben, konkrét példaként 
hozva egy texasi, állami szintű repozitórium létreho-
zására alakult konzorcium erőfeszítéseit.
A tudományos kutatási adatok online repozitóriumai 
hatalmas adatbázis-kezelő infrastruktúrájuk segítsé-
gével képesek hozzáférést nyújtani, megosztani és 
archiválni a kutatói adatállományokat. Gyűjtőkö-
rüket és gyűjtési területüket tekintve különbözők, 
lehetnek például helyiek vagy globálisak, egyetem-
hez vagy egyetemi konzorciumhoz kötődők. Alap-
ötletük az adatmegosztás, mely növeli a kutatások 
eredményességét, és előreviszi a felfedezéseket. A 
repozitóriumok lehetőséget adnak az adatoknak és a 
tudósok eredményeinek azonnali vizsgálatára, hite-
lesítésére, átláthatóvá tételére, meg- és elismerésére, 
elősegítve ezzel a hasznos felfedezéseket és az örök 
emberi megérteni vágyást. A reprozitórium a leg-
különfélébb típusú adatokat tartalmazhatja az excel 
fájltól az SPSS-en át a legkülönlegesebb matematikai 
adatformátumokig, és képes kezelni ezeket a feltölté-
süktől kezdve katalogizálásukon át a metaadatolásig 
és az adatok egyedi DOI vagy UNF azonosítókkal 
való ellátásig. Így az adatok bármikor linkelhetők, 
kereshetők, letölthetők, összekapcsolhatók, vizuali-
zálhatók lesznek.
Az állami támogatások elnyeréséhez egyre inkább 
szükséges az adatok láthatóvá tétele, hiszen ha a ku-
tatások közpénzből folynak, az eredmények mielőb-
bi, a köz számára történő hasznosítása is elvárható. 
Ezért az egyetemeken mind jobban megkívánják 
az adatkezelési terv készítését a kutatóktól. A tu-
dományos könyvtárak egy részének pedig van már 
vagy adat-repozitóriuma, vagy olyan dokumentum-
repozitóriuma, ami alkalmas adatok kezelésére is. 
Ehhez a régebbi szoftverek (DSpace, Fedora, Hydra) 
aktualizált változatai mellett kifejezetten adatke-
zelésre fejlesztett, nyílt forráskódú és kereskedel-
mi szoftverek (Dataverse, HUBzero, Chronopolis) 
állnak rendelkezésre. A texasi egyetemi konzor-
cium, a Texas Digital Library a Harvard Egyetem 
nyílt forráskódú keretrendszerét, a Dataverst alkal-
mazza. De nagyon jó megoldás a Purdue Egyetem 
adat-repozitóriumának PURR interfésze is, mely a 
HUBzeron alapul, és kifejezetten használóbarát. A 
választásnál a kezelendő adatállományok nagysága 
a legmeghatározóbb tényező. A kis vagy közepes 
adatkészletek jellemzően excel fájlokban gyűlnek, 
és kezelésükhöz elég a kutató számítógépe. Meg-
osztásukhoz, repozitóriumba való feltöltésükhöz 
elég egy e-mail vagy az egyetemi hálózat és szerver. 
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A közepes méretűekhez, melyek általában már gaz-
dagon metaadatolt állományt tartalmaznak, speciális 
back-end rendszerű IT eszközök vagy az egyetem 
nagy kapacitású tárolási lehetőségei szükségesek. 
A nagyméretű, általában nemzeti, konzorciális vagy 
szabadalmazott projektekhez már egészen nagy rend-
szerek szükségesek (például DuraCloud, Amazon 
Glacier, Amazon S3).
Az egyetemi IT eszközökön, a könyvtárosok segít-
ségnyújtásán és a repozitóriumokon kívül számtalan 
eszköz van, melyet a kutatóknak célszerű szem előtt 
tartaniuk, mikor adatkezelési terveiket szövögetik. 
Jó kiindulási pont lehet például a California Digital 
Library DMPTool (dmp.cdlib.org). A cikk által nyúj-
tott forgószélszerű bemutatás pedig részletesebben 
kifejtve itt is megtalálható: tinyurl.com/jljmmcz.

(Fazokas Eszter)

Oktatás információellátása

246/2016

davis, erin [et al.]: enchancing teaching and learning : li-
braries and open educational resources in the classroom. 
– Bibliogr. In: Public services quarterly. – 12. (2016) 1., 
p. 22-35.

Az oktatás és tanulás fejlesztése. A könyvtárak és a nyílt 
oktatási források a tanteremben

Egyetemi könyvtár; Oktatás információellátása; Szolgál-
tatások használata

A felsőoktatási könyvtárak folyamatosan hozzáiga-
zítják szolgáltatásaikat a felsőoktatás változásaihoz. 
A tankönyvárak szédítő emelkedése miatt aktívan be-
kapcsolódtak a nyílt (az oktatók és hallgatók számára 
szabadon – licenc- vagy használati díj nélkül – hoz-
záférhető) oktatási források mozgalmába. E források 
a nyilvános doménben elérhetőek, felhasználhatók és 
továbbadhatók.
Az Utah State University Merril-Cazier Könyvtá-
rában négy könyvtáros és hét, különböző szakterü-
leteket képviselő tanszéki munkatárs fogott össze, 
hogy különböző tudományterületeken felderítse és 
népszerűsítse a nyílt oktatási forrásokat (a további-
akban: NYOF). Az egyetemen 2013 óta propagálják 
a NYOF-okat és az online tanítást az oktatók köré-
ben. A hagyományos tankönyvek megvásárlása anya-

gi terhet jelent a hallgatóknak, továbbá az is, hogy 
évente jelennek meg új kiadásaik. Az oktatóknak fel-
ajánlották, hogy kapcsolódjanak be a projektbe. Az 
értékelő munka végeredményeként a tantervek és a 
feldolgozandó szakirodalmi szövegek módosítására 
is volt lehetőség.
A tanterveket átfogó témákra osztották fel. A szak-
referensek közreműködésével a résztvevők áttekin-
tették egy-egy kurzus céljait és elvárt eredményeit. 
Kikeresték az alkalmazható tananyagokat (elsősorban 
a NYOF-okat, majd a könyvtári gyűjteményben ren-
delkezésre álló és egyéb dokumentumokat). Temati-
kus jegyzéket készítettek (a dokumentum típusa már 
nem volt rendezési szempont), amelyet kiegészítet-
tek általános webes forrásokkal. Mindezt az oktatók 
rendelkezésére bocsátották, akik szívesen fogadták 
az előzetes szelekciót.
A NYOF-ok fogadtatásáról és felhasználásáról név-
telen felmérést végeztek. Öt tanszék töltötte ki a 
kérdőíveket. A kérdések a következők voltak: Ka-
pott-e hasznos NYOF-ot a kurzusához? (A válaszok: 
40% igen, 10% valamelyest, 40% nem.) Beépített-e 
NYOF-okat az irodalomjegyzékeibe? (40% igen; a 
kísérleti projektet ezért sikeresnek értékelték. A leg-
hasznosabbnak az online tankönyveket találták.) A 
hallgatóktól viszonylag kevés visszajelzés érkezett. 
A felmérés időzítése azért nem bizonyult sikeresnek, 
mert az egyetemi könyvesboltban már a felmérést 
megelőzően le kellett adni a tankönyvrendeléseket. 
A közös munka eredményeként elkészült irodalom-
jegyzékeket a későbbiekre megőrizték.
A kutatási folyamatot a tanulságok alapján ésszerűsí-
tették. Olyan kurzusokra összpontosítottak, amelyek 
jó potenciált jelentenek, az új professzorokat keresték 
meg, és azokat a nagy létszámú kurzusokat jelölték ki 
vizsgálatra, amelyek drága tankönyveket használnak. 
A későbbiekben a dékáni hivatallal együttműködve 
pályázati kiírást készítettek a tantervek fejleszté-
sére, a NYOF-ok létrehozására, beépítésére. Más 
részlegekkel együttműködve értékelték a minőséget 
és a hatékonyságot. A könyvtár számára egy okta-
tástechnikai asszisztenst bocsátottak rendelkezésre 
támogatásul.
A cikk függelékében NYOF-ok és forrásgyűjtemények 
(kurzusok, források, projektek és repozitóriumok) 
webcímei találhatók.

(Hegyközi Ilona)
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Pénzügyi és gazdasági kérdések
Lásd 227

Módszertani irányítás

247/2016

aKiLina, Mariâ Ivanovna: Naučno-metodičeskaâ deâtel’-
nost’ v bibliotečnoj sfere : sovremennye tendencii In: Bib-
liotekovedenie. – (2016) 2., p. 136-144.
Res. angol nyelven

Tudományos módszertani tevékenység a könyvtári szfé-
rában: új tendenciák

Együttműködés -belföldi; Módszertani munka; Módszer-
tani központ

Az utóbbi két évtizedben Oroszországban a könyv-
tárügy jelentős változásokat élt át, amelyeket többek 
között az új állami felépítés, az információs techno-
lógiák és a globalizáció okozott. Az új kihívásoknak 
nagyrészt a tudományos módszertani munkának 
köszönhetően tudtak a könyvtárak megfelelni. A 
posztszovjet időszakban kétségbe vonták, ideológi-
ai diktátumnak tartották a tudományos módszertani 
tevékenységet, fontosságát és szükségességét még 
szakmai körökben is bizonyítani kellett. Több köz-
ponti könyvtárban a módszertani osztály menedzs-
ment, marketing, innovációs, monitoring nevet ka-
pott, vagy bezárták. Mára a módszertani szolgálatok 
reneszánszukat élik: tudományos kutató, PR, prog-
nosztizáló stb. szektorok alakulnak, a könyvtárosok 
mellett közgazdászok, pszichológusok, nyelvészek 
műszaki szakemberek dolgoznak. Az utóbbi évek-
ben számos konferenciát rendeztek, az osztályok 
nevébe visszatért a „módszertani” jelző, publiká-
ciók, tankönyvek, tudományos segédletek jelentek 
meg. Az Oroszországi Könyvtári Egyesület 2015. 
évi kongresszusán olyan iránymutató dokumentumot 
fogadott el a központi könyvtárak számára, amely a 
jogszabályokban még nem tükröződő tendenciákat 
is tartalmaz, meghatározza a tudományos módszer-
tani tevékenység helyét az állami feladatok között. 

A munka irányai nagyrészt változatlanok, új feladat 
a honlap tartalmának kezelése, a hálózati kommuni-
káció szervezése, a felhasználók magánközegének 
létrehozása a tanuláshoz.
Fontosabb irányzatok:

elemző irányzat, erre épül a módszertani segít- –
ségnyújtás;
a tudományos színvonal növekedése: módszerek  –
és módszertani anyagok, szabványok és norma-
tívák, szabályozók, ajánlások kidolgozása, tudo-
mányos szakmai publikációk és kiadványok ké-
szítése, tudományos rendezvények szervezése, 
kutatómunka.
tanulási módszertani irányzat: a szakmai tudás fej- –
lesztése, a könyvtárosok képzése és továbbképzése, 
az önképzést ösztönző versenyek szervezése, ha-
gyományos és virtuális közegben vagy külső hely-
színeken. Távoktatási formák: webes szemináriu-
mok, online konferenciák, távoli előadótermek.
információs irányzat: a módszertani szervezeti  –
egységek a gyakorlatban információelemző köz-
pontokként működnek, a kiadványokról és pub-
likációkról, rendezvényekről, jogi, normatív do-
kumentumokról stb. tájékoztatnak. A könyvtárak 
honlapjain listákat, teljes szövegű dokumentumo-
kat, prezentációkat stb. tesznek közzé, a közösségi 
hálózatokban párbeszédes üzemmódú az operatív 
tájékoztatás.
a könyvtárak jogi és normatív ellátása: a szövet- –
ségi szintű módszertani központok részt vesznek 
a szakmát érintő törvények és a követő jogszabá-
lyok kidolgozásában; a munka regionális és városi 
szinten is folyik.
megfelelő szervezeti forma kialakítása: a mód- –
szertani munka szervezeti felépítését az 1994. évi 
könyvtári törvény rögzíti a három nemzeti könyv-
tár és a központi könyvtárak feladataként. Ezek a 
könyvtárak egészükben módszertani központok, 
mindegyik a Kulturális Minisztériumhoz tartozik; 
a többi főhatósághoz tartozó könyvtárakban nincs 
módszertani központ. A munkába bekapcsolód-
tak a könyvtáros egyesületek és más szerveze-
tek, mint a Regionális Könyvtári Konzorciumok 
Egyesülete (ARBIKON), az Elektronikus Könyv-
tárak Egyesülete (ELBI), a Puškinskaâ biblioteka 
nemkereskedelmi alap, a Régiók közötti könyvtá

Vezetés, irányítás
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ri együttműködési központ társadalmi szervezet. 
Országos szinten nincs módszertani koordinációs 
központ, a rendszer önszervező tematikus vagy 
kompetencia (illetékességi) alapokon.
ágazatközi együttműködés közös termékek lét- –
rehozására irányuló projektekben, mint egységes 
elektronikus katalógusok, elektronikus könyvtárak, 
virtuális tájékoztató rendszerek stb. A regionális 
közös projektekben jelentős a központi könyvtá-
rak módszertani munkája, a szövetségi szintű és a 
városi könyvtárak egyenrangúak.

Egyelőre kidolgozatlan magának a módszertani 
munkának a módszertana, nincsenek meghatározva 
a módszertani e-kiadványok irányai, műfajai, a spe-
ciális honlapoknak nincs általános modellje.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Marketing, közönségkapcsolatok
Lásd 216, 249

Felhasználók és használat

Használat- és igényvizsgálat
Lásd 235

Olvasás

248/2016

PavLovsKá, Barbora: EU READ : budujme Evropu čte-
nářů In: čtenář. – 68. (2016) 3., p. 98-100.

EU READ. Építsünk olvasó Európát!

Együttműködés -nemzetközi; Olvasásra nevelés

A Cseh Köztársaságban és Európában az olvasás fon-
tosságát, a könyvek gyermekekhez való eljuttatását 
számos projekt támogatja. Már 2000-ben ezért alakult 
meg az „EU READ” nem formális csoport, amely az 
olvasás népszerűsítésével foglalkozó európai szer-
vezeteknek a konzorciuma. 2015 őszén a csoport hi-
vatalosan, jogilag bejegyzett közhasznú szervezetté 
vált. Olyan nagy szervezetek a tagjai, mint a német 
Stiftung Lesen, a brit Book Trust, az olasz (dél-tirol) 
LeseForum, a portugál Plano Nacional de Leitura, 
valamint további svájci, osztrák, belga, norvég szer-
vezetek. A cseh Könyvekkel növünk fel kampány is 
része, amelyet a cseh Könyvvilág Társaság szervez.
Az EU READ csoport a jövőben további partnere-
ket szólít meg az olvasás népszerűsítésére. Az Euró-
pai Bizottságot is nyugtalanítja, hogy az európaiak 

20%-a funkcionális írástudatlan. A nem túl kedvező 
helyzetet a nemzetközi PISA és PIAAC kutatásai 
is tükrözik, melyet a migránsok beáramlása tovább 
ronthat. Az olvasás támogatásának egyik ideális pél-
dája a Bookstart projekt, amely Nagy-Britanniából 
indult, átterjedt Németországba, Ausztriába, Olasz-
országba és más országokba is. 
A Bookstart brit nemzeti programként a családokat 
abban segíti, hogy kisgyermekeiket minél korábban 
megismertessék a könyvekkel, az olvasással. Nagy-
Britanniában gyermeke 12 hónapos koráig minden 
szülő kap egy könyvcsomagot. A továbbiakban a 
gyermek 3 és 4 éves kora között bevonják a családo-
kat egy könyveket és olvasást népszerűsítő akcióba. 
Ezeket a programokat könyvtárak, gyermekorvosok 
és korai fejlesztéssel foglalkozó gondozószolgálatok 
készítik elő, felhívva a figyelmet a speciális nevelési 
igényű gyermekekre.
2013–2014-ben Angliában, Walesben és Észak-Ír-
országban mintegy 3 millió könyvet osztottak szét 
5000 csomagban a speciális igényű gyermekeknek 
a kulturális minisztérium finanszírozásával.
Németországban a Lesestart programban az első 
könyvcsomagot a csecsemők a gyermekorvosuktól, a 
második csomagot, hároméves korukban a könyvtár-
ban kapják meg. A második csomag nemcsak német, 
hanem lengyel, orosz és török nyelven is elérhető a 
bevándorlók gyermekei számára. Az iskolakezdés 
előtt a program a képzés hatékony eszközévé válik. 
Hasonló projekt Csehországban a Már tudok olvas
ni – Elsősök könyve nevű akció vagy az Egész Cseh
ország olvas nevű gyermekeknek szóló kampány, 
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amelynek keretében a gyerekek megkapják az Első 
könyvem című művet. 
Jelenleg Németországban a gazdaságilag aktív la-
kosok 14,5%-a funkcionális írástudatlan, nehezen 
ért meg írott szövegeket. A kisgyermekek olvasóvá 
nevelése ugyanolyan fontos, mint a minőségi mun-
kaerő megtartása. Az olvasástámogatás jó eszköze a 
német Stiftung Lesen szervezet projektje, az „Apu 
olvas nekem”, melynek célja, hogy a 12 éven aluli 
gyermeket nevelő dolgozó édesapákat rávegyék a 
közös olvasásra.
Portugáliában egy önálló szervezet valósítja meg a 
nemzeti olvasási tervet, a kulturális és oktatási mi-
nisztérium támogatásával. Kötelező része a „Book 
Time” program, amely minden napra előírja az óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak a csoportban, osztály-
ban való könyves foglalkozást, szórakozást.
Az EU READ szervezet összeurópai kampányt sürget 
az olvasás népszerűsítése, támogatása érdekében. Az 
első közös kampány 2013-ban Hangosan olvasunk, 
együtt olvasunk címmel valósult meg, Csehországban 
a „Könyvekkel növünk fel” kampány célja az olvasás 
minél hatékonyabb, széles körű támogatása. 
A cseh nyilvánosság számára fontos annak megerősí-
tése, hogy a kommunikációs készségek, az empatikus 
észlelés, a kulturális megnyilvánulás, a mások véle-
ményének tiszteletben tartása, a saját élettapasztalat 
mellett a közösségi élmények megosztása, mind-
mind az olvasás által valósul meg, amely életünk 
nélkülözhetetlen részévé vált.

(Prókai Margit)

Használók képzése

249/2016

woLLsCHLägeR-Tigges, Martin – siMPson, anna 
Lea: Zur Schärfung des Bibliotheksprofils durch Vermit-
tlung von Informationskompetenz an Lehrende : ein 
Praxisbericht In: Bibliotheksdienst. – 50. (2016) 3-4., p. 
386-401.

Az oktatók könyvtárképének pontosítása az információs 
műveltségi képzés után: esettanulmány

Egyetemi oktató; Főiskolai könyvtár; Használók képzése 
-felsőoktatásban; Könyvtárkép; Könyvtárpropaganda

A bielefeldi szakfőiskolán oktatók számára a főis-
kolai könyvtár a könyveket és a könyvtárhasznála-
ti előadásokat jelenti: ezzel pontatlan képet feste-
nek a könyvtár sokrétű szolgáltatásairól. Hogy ez 
megváltozzon, a főiskola könyvtárának jobban kell 
kommunikálnia tevékenységét. Az erre kialakított, a 
személyes információs műveltség (IM) megszerzé-
sét, illetve továbbfejlesztését szolgáló foglalkozás 
fogja „pontosabbá tenni” a könyvtár képét az oktatók 
számára. E kezdeményezés kiindulási pontjai, első-
sorban kifejlesztése, átalakítása és továbbfejlesztése 
ennek a cikknek a tárgya. A koncepció mind tartalmi, 
mind módszertani szempontból érdeklődést keltett, 
de további lehetőségeket rejt, mindenekelőtt az egyes 
IM tartalmak egymásra építésében, a decentralizált 
rendezvényformában és a foglalkozások közvetlenül 
a könyvtár általi szervezésében. A bemutatott kez-
deményezéssel a könyvtárak a róluk alkotott képet 
egy-egy sajátos célcsoportnál képesek módosítani, 
ha elérik, hogy a szakmai tartalmak mind az oktatók, 
mind a könyvtár számára hasznossá váljanak.

(Autoref.)
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Digitalizálás

250/2016

JIRKů, Lucie: znovu a lépe! zpráva o digitalizaci z Hrad-
ce Králové In: čtenář. – 68. (2016) 5., p. 180-183.

Újra és jobban! Digitalizálási hírek Hradec Královéból

Általános tudományos könyvtár; Digitalizálás

A Hradec Královéban működő Egyetemi és Tudo-
mányos Könyvtárban (bár korábban digitalizáló 
műhellyel nem rendelkezett) 2001 óta digitalizálják 
a regionális helyi újságokat a VISK 7 projekt kere-
tében, 100 helyi monográfiát más keretből, melyeket 
a Kramerius rendszer digitális könyvtárában tettek 
elérhetővé.
2009 és 2010 között regionális projektek keretében 
kezdődött meg a digitalizálás. Hradec Královéban 
kisebb digitalizáló műhely létrehozásáról és a könyv-
dokumentumok (500 ezer oldal) kiválasztásáról 
döntöttek.
Miközben a régió kissé késve készítette el a projektet, 
az előkészítés 2011-re csúszásának hátránya később 
a könyvtárak számára előnnyé vált, mert a gyorsabb 
régiók tapasztalatait hasznosítva tudtak elindulni. A 
könyvtáraknak 900 ezer regionális dokumentumból 
kellett kiválasztani a Hradec Králové-i régióhoz kap-
csolódó monográfiákat és időszaki kiadványokat. A 
művek kiválasztása után a kötetek fizikai állapotának 
ellenőrzésére került sor a raktárakban. Majd az egyes 
címek rekatalogizálása következett, melynek fontos 
része volt a behasonlítás, annak ellenőrzése, hogy 
nincsenek-e már valahol digitalizálva az egyes mű-
vek. Ez időigényes folyamat volt, mert valamennyi 
digitális könyvtárban el kellett végezni az ellenőrzést, 
a duplikált digitalizálás kiszűrése miatt. Mivel a di-
gitalizálási folyamat követésére nem állt a könyvtár 
rendelkezésére semmilyen szoftver, ezért a táblázatok 
sokasága egyre növekedett.
A projekt lebonyolítója a Hradec Králové-i régió volt, 
melybe az egyetemi és tudományos könyvtár is be-

kapcsolódott. A digitalizáló egység megrendelésére 
a pályázatot 2013 első felében írták ki, az év végé-
re megkötötték a szerződéseket, az „A” projektrész 
szerződésében a digitalizáló tevékenységet egy helyi 
cég, a „B” részben a digitalizáló egység kialakítását 
egy prágai cég nyerte el.
2014 elején 3 digitalizáló munkatárs került a könyv-
tárba, és megkezdődött az előkészítő munka. A 
regionális digitalizáló egység kialakítására 2014. 
február végéig került sor. A könyvtár alagsorában 
Bookeye3-as, A/2-es formátumú minőségi szkennert 
állítottak be két munkaállomással együtt. Három hó-
napos gyorstesztelési időszak következett, melynek a 
szlogenje az Újra és jobban! szókapcsolat lett, mert 
gyakran kellett újra elvégezni a feladatokat, hogy 
jobb minőségűek legyenek. Az időszaki kiadvá nyok 
esetében sokszor kellett szinte nyomozó munkát 
foly tatni, a számozási adatok kiderítése, pontosítása 
mi att. Ehhez más könyvtárak gyűjteményéből szár-
mazó adatbekérésekre is szükség volt. 2015 febru-
árjáig tartott a projekt megvalósítási munkája. Ezt a 
fenntartási időszak követte, melyhez további 3, majd 
4 munkatársat kapott a könyvtár, aminek köszönhe-
tően havi 14 ezer oldalt digitalizáltak. 
A „B” projekt megvalósítása problémamentes volt, 
az „A” projektrész jóval munkaigényesebbnek bizo-
nyult. A szállítócéggel való együttműködés kezdetben 
sok problémával járt, mivel a munkatársak elége-
detlenek voltak a szkennelés minőségével. Ebben a 
régióban – másoktól eltérően – nem jött létre regi-
onális digitális repozitórium. A digitalizált anyagot 
a könyvtár digitális könyvtárába importálták, ahová 
2015. december 31-ig összesen 848 monográfiából 
469 400 digitális oldal és 118 periodikaféleség ke-
rült be. 2016. február végén a digitális könyvtárban 
összesen több mint 1 millió dokumentumoldal, 1117 
monográfia és 154 periodika található.
A digitalizált anyag további hasznosítása során (a 
Kramerius mobil applikációjának köszönhetően) a 
digitális anyag bekerült a cseh digitális könyvtárba 
is. A cikkek analitikus feltárása folyamatos, 2016 feb-
ruárjáig 6818 analitika feldolgozása valósult meg. A 
projekt tanulságai közé tartozik, hogy a digitalizálási 

Információelôállítás, -megjelenítés  
és -terjesztés
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tevékenység soha nem ér véget, hibákat mindig talá-
lunk, ezért mindig van mit javítani, újból exportálni, 
hitelesíteni, importálni. Ezért a közismert mondást 
a könyvtárosok az alábbiak szerint módosítanák: 
„Unatkozik? Vegyen könyvszkennert!”

(Prókai Margit)

251/2016

KORHOň Miloš: Digitalizace z evropských fondů ve 
Vědecké knihovně v Olomouci In: čtenář. – 68. (2016) 
1., p. 27-30.

Digitalizálás európai alapokból az Olomouci Tudományos 
Könyvtárban

Általános tudományos könyvtár; Digitalizálás; Támogatás 
-pénzügyi -állami, hatósági

A cseh és morva könyvtári rendszerben az Olomouci 
Tudományos Könyvtár (továbbiakban: OTK) speci-
ális helyet tölt be. 2016-ban ünnepli megalakításá-
nak 450. évfordulóját, a vidéki könyvtárak között 
egyértelműen a legidősebb. A több száz éves morva 
múltnak köszönhetően az OTK rendkívül értékes 
gyűjteménnyel, köztük egyedülálló könyvekkel, 
ritkaságokkal rendelkezik. 1807-től kap a könyvtár 
kötelespéldányokat, napjainkban az időszaki kiad-
ványok és monográfiák kötelespéldányainak fogadó 
központja Csehországban.
1998 óta digitalizálja az OTK a VISK 6 program 
keretében középkori kéziratait és muzeális gyűjte-
ményét. 2005-ben az újkori, savas papírra készült 
gyűjteményének digitalizálásával kapcsolódott be a 
VISK 7 programba.
Nagy várakozás előzte meg a 2007–2013-as ciklus-
ban a könyvtárak számára megnyíló Integrált Opera-
tív Programot (IOP), melyben jelentős mennyiségű 
adatforrások digitalizálására, hozzáférhetővé tételére 
és hosszú távú őrzésére nyílt lehetőség Ekormányzati 
szolgáltatásfejlesztés Olomouc megyében címmel. A 
könyvtár digitalizálásra és tárolásra 39 millió korona 
támogatást kapott. Elsőként olyan műhely kiépítésére 
volt szükség, amelyben a muzeális és újkori doku-
mentumok digitalizálása az érvényes szabványoknak 
megfelelően valósulhat meg. A projektben szükség 
volt egy robot- és két kézi szkennerre, szoftverekre 
a metaadatok leírásához, infrastruktúrára az adatok 
tárolásához és a digitális könyvtár működéséhez. 
2013-ban a projekt keretében megépült a megyei 
digitalizáló egység a történelmi városrészben, a 

könyvtár egyik épületén belül. A szkennereket a 
4DigitalBooks gyártótól szerezték be, a metaadatok 
készítéséhez az SW Sirius NDK programot alkal-
mazták. A technikát az olomouci megyei hálózatba 
kapcsolták be, melynek keretében jött létre a megyei 
digitális repozitórium is. A digitalizáló egységben 4 
munkatárs kezdett dolgozni.
A digitalizálási projekt keretében kb. 1,3 millió ol-
dalnyi regionális periodika-anyagot, olyan újságokat 
dolgoztak fel, amelyek a mai Olomouc megyében és 
néhány szomszédos területen keletkeztek. Több száz 
periodikát szkenneltek, többségük mikrofilmen állt 
rendelkezésre a könyvtárban. Kisebb részüket újabb 
keletű újságok eredeti köteteiről szkennelik.
2014. január 1-től a megyei digitalizáló egység a 
könyvtár irányítása alá került. A digitális könyvtár 
tartalma a Kramerius 5 projekt keretében a http://
kramerius.kr-olomoucky.cz/search címen érhető el, 
amely a több száz periodika mellett jelentős mono-
gráfia-anyagot is tartalmaz. A Kramerius 5 keretében 
az importálást követően a könyvtár valamennyi digi-
talizált anyaga elérhetővé válik: a digitális könyvtár 
Kramerius 3, a digitális térképtár, kéziratok és régi 
nyomtatványok digitális könyvtára, az EOD (eBooks 
on Demand) szolgáltatás keretében digitalizált nyom-
tatványok.
2016 folyamán a könyvtár ellenőrzi és befejezi az 
eddig digitalizált anyagok közzétételét. Az eddig 
digitalizált anyag mellett a teljes gyűjtemény di-
gitális feldolgozása öt területet fed le: 19. századi 
moravikumok – monográfiák (10 ezer kötet); morva 
regionális periodika (4 ezer kötet körül); régi térké-
pek és atlaszok (10 ezer térképlap); első kiadások (2 
ezer kötet); régi nyomtatványok (60 ezer kötet).
A könyvtár a digitalizálási folyamatban figyelembe 
vette a Nemzeti Digitális Könyvtárba bekerült do-
kumentumok körét, nehogy azonos dokumentumok 
digitalizálására kerüljön sor.
Amennyiben a digitalizáló egységet a könyvtár sze-
mélyzetileg megerősíti, az OTK-ban minden feltétel 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy digitális könyvtára ne 
csak a Cseh Köztársaság, hanem egész Közép-Európa 
egyik meghatározó információforrásává váljon.

(Prókai Margit)
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252/2016

sCHneideR, Kurt: digitaliserung in der deutschen na-
tionalbibliothek In: Dialog mit Bibliotheken. – 28. (2016) 
1., p. 25-27.

Digitalizálás a Német Nemzeti Könyvtárban

Digitalizálás; Megőrzés; Nemzeti könyvtár

A Német Nemzeti Könyvtárban (DNB) 1997 óta fo-
lyik projekt alapon és pályázatok segítségével végzett 
digitalizálás, 2007-től már köz- és magánpartnerségi 
alapon is, 2008-tól pedig már saját finanszírozással, 
hosszú távú digitalizálási munkafolyamatokkal. Az 
első tizenkét évben 350 ezer oldalt készült el, azután 
pedig 2015-ig még több mint tízmillió oldal. Ki kell 
emelni a szövetségi támogatással elkészült 5 millió 
oldalt (2013). Mára 38 ezer könyv, 16 ezer folyó-
iratszám és 15 ezer egyéb tárgy, illetve egymillió 
könyv tartalomjegyzéke készült el, melyeket vagy 
az interneten, vagy az olvasótermekben lehet elér-
ni. Az elvi keretet a DNB 2014–2016. évre kidol-
gozott stratégiája adja, meghatározva a célokat és 
a fontosabb műszaki, szervezeti és jogi feltételeket. 
Az állományvédelem és megőrzés mellett fontos a 
tudományos kutatás és az érdeklődő nagyközönség 
kiszolgálása, melyet a jogi feltételek biztosításával, 
licencekkel érnek el.
A digitalizálás súlypontjában azok a művek állnak, 
melyek megőrzése veszélyeztetett, de melyeket hoz-
záférhetővé kell tenni, melyek nem esnek szerzői jogi 
védelem alá, vagy már nem kaphatók, de fontosak a 
tudomány, a kutatás és az oktatás számára, s melyek 
kiegészítik a saját vagy egy másik német kulturális 
intézmény digitális kínálatát. (Ki kell emelni az ún. 
árva és a kereskedelemben nem már kapható művek 
használatára vonatkozó törvényt, mely új távlatokat 
nyit a digitalizálásban is.) A munka során a DNB a 
meglévő szabványok szerint jár el, és magas szinten 
automatizált megoldásokkal törekszik a gazdaságos-
ságra. A digitalizált művek bekerülnek a nemzeti bib-
liográfiába, és hozzáférhetőek mind a Német Digitá-
lis Könyvtár, mind az Europeana portálján.
Természetesen a 20. és 21. századi kulturális örökség 
digitalizálása és hozzáférhetővé tétele csak együttmű-
ködés révén valósítható meg, ezért a DNB stratégi-
ájának része a más intézményekkel való egyeztetés. 
Egyrészt fokozza az együttműködést a többi digi-
talizálást végző intézménnyel, másrészt támogatja 
őket a digitalizálásban, melyhez URN szolgáltatá-
sát vagy licencszolgáltatását (VW-LiS) kínálja. A 

munkához nyilvánvalóan megemelt anyagi források 
szükségesek.

(Murányi Lajos)

Lásd még 226

Információ- és kommunikációs  
technológia

253/2016

King, david Lee: 12 tips to better writing for the mobile 
web In: Computers in libraries. – 36. (2016) 1., p. 12-16.

Tizenkét tanács: hogyan írjunk jobban a mobil webre

Mobilkommunikáció; Telefon

A Pew Research Center szerint az amerikai felnőttek 
68%-ának van okostelefonja. Ez azt jelenti, hogy egy 
könyvtár olvasóinak kétharmada a könyvtár honlap-
ját mobil eszközről is el tudja érni. A honlapok rend-
szergazdáinak ezután úgy kell a tartalmat megírniuk, 
hogy a mobilos felhasználók gyorsan tudjanak kap-
csolódni a könyvtári forrásokhoz. A webes megjele-
nés átírására több lehetőség is van. A következő 12 
tanács célja, hogy jobb legyen a mobil eszközökön 
elérhető tartalom:
1.  Kis képernyőre írj! A különböző méretek miatt 

fontos, hogy a tartalom gyorsan áttekinthető le-
gyen. Győződj meg arról, hogy a tartalom oldal-
méretű, a betűk elég nagyok, olvashatók.

2.  Érintőképernyő. Az okostelefonokat általában 
kapcsolatteremtésre használják, beleértve a hon-
lapokat, köztük a könyvtárét is. Az érintőkép-
er nyő jó, hacsak nincs beillesztve a cikk vagy 
az oldal közepére egy görgethető doboz, ami a 
tartalom véletlen érintése miatt megnehezíti a 
használatot.

3.  A mobilról olvasók figyelmét elvonhatja valami-
lyen hirtelen felugró üzenet. Ha a könyvtári tar-
talom lassan töltődik be, ha az olvasót nem köti 
le eléggé, vagy nem jön azonnal, az olvasó az új 
üzenetet fogja nézni vagy továbblép. A cél, hogy 
a felhasználó érdeklődő maradjon.

4.  Rövid gondolatok. Mobil készülékre rövid gon-
dolatok kellenek. Hacsak nem e-könyvet olvas, 
a felhasználó nem fog hosszú cikket vagy ismer-
tetőt keresni. Az üdvözlő oldal és a bevezető be-
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kezdések helyett néhány szóban foglald össze a 
lényeget. Ennek egyik módja, ha egy oldal csak 
egy témára vagy célra irányul; ha több mindent 
kell jelezni, a mondanivalót szedd szét oldalakra. 
És persze, szerkessz!

5.  Tömör címek! Nagyon fontos, hogy a címek tö-
mörek, világosak legyenek. A BBC egy címbe 
legfeljebb 5–6 szót enged, a címnek tükröznie 
kell a cikk tartalmát, a tényeket.

6.  Összpontosíts az előnyökre! A keresés meneté-
nek, a könyvtár használatának magyarázata he-
lyett tömören fogalmazd meg a termék vagy a 
szolgáltatás hasznát! Új szolgáltatás esetén elő-
ször annak előnyeiről legyen szó, kiemelve, miért 
jó ez az olvasónak.

7.  Kezdd felszólítással! Ha bármit írsz a könyvtár-
ról (blogbejegyzést, sajtóközleményt, Facebook-
posztot), legyen benne felszólítás. Ez csupán 
annyit jelent, hogy közlöd a poszt elolvasása 
után teendő néhány lépést. Az újságíró körökben 
fordított piramisnak nevezett stílus szerint az 
első bekezdésben kell leírni a tartalom lényegét, 
ezután lehet közölni a cikket, vagy olyan részle-
tekre ugrani, mint a szerző eredményei, az előadás 
témája.

8.  Tedd a tartalmat áttekintetővé! Mobil készülé-
keken az olvasók először felszínesen átfutják a 
kapott cikket, a képernyőt gyorsan görgetve álta-
lában valami konkrétumot keresnek, ami lehet a 
következő lépés vagy egy link. Az olvashatóság 

és az áttekinthetőség érdekében alakítsd a szöve-
get felsorolássá. A címek és alcímek kiemelése is 
segít a gyorsan áttekinthető szakaszokra bontás-
ban.

9.  Légy csevegő! Az emberek szeretnek beszélget-
ni, leginkább informális, egyszerű nyelven. Az 
olvasót meg kell szólítani, az olyan szavak, mint 
„mi”, „Ön” könnyítik a stílust. Írj úgy, ahogy be-
szélsz, ha ez nem sikerül, írd le a mondanivalót 
és olvasd fel hangosan; ha nem tetszik, írd át!

10. Aktívan kösd le a felhasználót! Ma már nem elég 
valamit feltenni a webre, és várni, hogy valaki 
majd elolvassa, és reagál rá. A kommunikáció 
aktívabbá tételéhez vannak egyszerű módszerek, 
például kérdezni kell; az emberek szeretnek vá-
laszolni. Ha a téma az éppen olvasott könyv, át 
lehet térni a könyvtár új szolgáltatásaira.

11. Használj képeket! A legtöbb webes tartalom azt 
igazolja, hogy az emberek szeretik a képeket a 
szövegben. Fontos, hogy a képek illeszkedjenek 
a tartalomhoz.

12. Felejtsd el az angoltanárodat! Használj nyugodtan 
félmondatokat; a számok azonnal észlelhetők, ne 
írd le betűkkel! A bekezdések legyenek rövidek, 
már három mondat is túl hosszú szövegnek tűnik; 
oszd kisebb részekre.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 210, 235, 243

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés

254/2016

FaRMeR, Lesley s. J.: Library space : its role in research 
In: The reference librarian. – 57. (2016) 2., p. 87-99.

A könyvtári terek szerepe a kutatásban

Berendezés; Egyetemi könyvtár; Feladatkör; Könyvtár-
épület -egyetemi, főiskolai

A könyvtáraknak mind fizikai, mind szellemi érte-
lemben támogatniuk kell a kutatókat abban, hogy 

hatékony használói és előállítói legyenek az új in-
formációknak és gondolatoknak. A terek valami-
lyen mértékben befolyásolják a tanulási és kutatási 
tapasztalatot. Napjaink tanulási terei jellemzően az 
aktív és közösségi tanulás filozófiájára épülnek, és 
– illeszkedve a különböző ismeretátadási és ismeret-
szerzési stílusokhoz – különböző csoportos és egyéni 
tanulási lehetőségeket egyaránt biztosítanak. A ha-
tékony tér rugalmasan változtatható, decentralizált, 
ergonomikus, stimuláló és technológiai eszközökkel 
jól felszerelt.
A könyvtár az egyik legfontosabb tér a tanulásra és a 
kutatásra. Egyszerre szolgál a források gyűjtőhelye-
ként, szolgáltató intézményként és inspiráló, támo-
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gató közegként, ezért a hagyományos, nagy belma-
gasságú, hosszú asztalos elrendezéstől a futurisztikus, 
rugalmasan változtatható bútorzattal, megosztott kép-
ernyőkkel berendezett tanulási központokig nagyon 
sokféle berendezéssel találkozhatunk.
A könyvtár a kutatás köztere, amely igyekszik a fo-
lyamatosan változó igényekre reflektáló, rugalmasan 
változtatható tereket kínálni az egyetemi polgárok-
nak. Jellemzőek az elkülöníthető terek, ahol mind 
az egyéni, mind a csoportos munkára lehetőség van, 
az irodai tevékenységekre és a szabadidő eltöltésé-
re alkalmas bútorok egyaránt megtalálhatók benne. 
Mindenütt jelen van a technológia a legkülönbözőbb 
szoftverekkel, nagy képernyőkkel, hálózati elérési 
lehetőségekkel. A legkülönbözőbb szolgáltatásokat 
kínálja a tájékoztatástól a büféig. A közösségi média 
megjelenésével kialakult a kutatási köztér 2.0, amely 
dinamikus, interaktív és támogatja a kreativitást. Jel-
lemző rá, hogy nyitott, ingyenes, kényelmes, inspi-
ráló és gyakorlatias.
A könyvtári tereknek tükrözniük kell az intézmény 
filozófiáját, amennyiben különböző tanulási, kutatási 
stílusok is megjelennek, úgy valamennyit támogatni 
kell, és az elrendezésnek is reflektálni kell az igé-
nyekre. A könyvtári tér fogalma kiegészült a virtuális 
terekkel, amelyek mára legalább annyira fontosak a 
kutatásban, mint a könyvtárépület és az olvasóterem. 
Hozzáférést kínálnak a katalógushoz és más, a kuta-
tást támogató online szolgáltatásokhoz (adatbázisok, 
repozitóriumok, tutoriálok) is. A web 2.0 megjelené-
sével a könyvtár a belső kutatási anyagok kurátora és 
a szakmai párbeszéd elősegítője is lett.
A gyűjtemény fizikai elrendezése is hatással van a 
kutatásra. Egy széles spektrumú központi gyűjtemény 
például segítheti a tudományterületeken átívelő kuta-

tásokat és a véletlenszerű felfedezéseket. Az elmúlt 
évtizedben a könyvtári terekben általában több teret 
engedtek a technológiának a papíralapú dokumentu-
mok rovására. A tájékoztató pult szintén fontos ele-
me a kutatás támogatásának. Gyakran alkalmaznak 
megosztott képernyőt, hogy még hatékonyabban se-
gítsék a hallgatókat és a kutatókat a keresési stratégia 
felállításában. A tér- és időbeli korlátok áthidalására 
szolgálnak a 24 órában elérhető digitális referensz 
szolgáltatások.
A Cornell Egyetem könyvtárában 8 éven keresztül 
vizsgálták megfigyeléssel, célzott kutatásokkal az 
igényeket, és ezek alapján tettek ajánlásokat öt terü-
leten. 1. Technológia (táblák, számítógépek, specia-
lizált szoftverek); 2. Terek a különböző tevékenysé-
gekre (csendes terek, privát és félig privát terek, inter-
júszobák, konferenciatermek stb.); 3. Tanulóasztalok 
és elkülöníthetőség; 4. Hangulat (nyitott és tiszta at-
moszféra, produktivitás); 5. Eszközök, szolgáltatások 
(nyomtatók, irodai eszközök, étel- és italautomaták). 
A felújítás során ezeket is figyelembe vették, és mér-
hető lett a siker a használók körében.

(Tóth Máté)

Számítógépes könyvtári rendszerek
Lásd 232

Elektronikus könyvtár
Lásd 233, 245, 258

Kapcsolódó területek
Kiadói tevékenység

255/2016

gRiFFin, Jonathan: “access to Research” : how uK pub-
lic libraries are offering access to over 15 million academic 
articles for free In: interlending & document supply. – 44. 
(2016) 2., p. 37-43.

Hogyan nyújtanak ingyenes hozzáférést a brit közkönyv-
tárak 15 millió tudományos cikkhez?

Elektronikus folyóirat; Folyóirat-kiadás; Hozzáférhetőség; 
Kapcsolat intézményekkel; Közművelődési könyvtár

A Kutatások elérése (Access to Research = A2R) a 
kiadók kezdeményezése mintegy 9 ezer folyóiratban 
megjelent 15 millió tudományos cikknek a könyvtá-
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rak és az olvasók számára ingyenesen elérhetővé té-
telére az Egyesült Királyság közkönyvtáraiban.
Az A2R a nyílt hozzáférésről, a közfinanszírozásból 
végzett kutatások szélesebb körű elérhetővé tételé-
ről folytatott vitákból ered. A témával foglalkozó ún. 
Finch Report (2012) előre látta, hogy megoldást kell 
találni az előfizetéses alapú kiadói szolgáltatásról a 
nyílt hozzáférésre való átmenet idejére; javaslatait a 
kormány elfogadta.
A kísérleti projektben a Kiadói Licenctársaság 
(Publishers Licensing Society, PLS) irányító cso-
portot hozott létre a kiadókból, a közkönyvtárakból 
és a British Library-ből. A fontosabb kérdések és 
megoldások:

a kiadóknak és a könyvtáraknak egyaránt megfe- –
lelő licencek kidolgozása;
a szolgáltatáshoz szükséges  – információtechnoló
giai platform: a ProQuest felajánlotta Summon 
platformját.
a projekt  – költségviselői: a PLS a kiadók nevében 
vállalta a költségek és a munkatársak biztosítását.
kiadók meggyőzése az  – ingyenes tartalomszolgálta
tásra: a PLS és a kiadói egyesületek rugalmas meg-
oldása szerint a kiadók meghatározhatták, hogy 
portfólióik mely részét és melyik időtartamot teszik 
elérhetővé, a bármikori kilépés lehetőségével.
a szolgáltatás támogatása a  – közkönyvtárakban: a 
projekt egy három hónapos technikai előkészítő 
fázissal indult, hogy a közkönyvtárakat megis-
mertessék a tudományos folyóiratok elérési mű-
veleteivel. Ezután a PLS megkereste mind a 206 
könyvtári testületet, a cikk megjelenéséig 182-vel 
írta alá a szerződést.
a könyvtárosok és a felhasználók  – képzése: a 
Könyv tárigazgatók Társasága (Society of Chief 
Librarians, SCL) vállalta országszerte tréningek, 
webináriumok szervezését, reklámanyagok elő-
állítását.

2013 végén az előkészítő szakaszban 10 könyvtári 
szolgálat és 200 fiók vett részt, 14 kiadó 8000 folyó-
iratot tett elérhetővé. Nehezítette a szolgáltatást, hogy 
a könyvtárak helyi, egyedi eszközeiket használták; 
ezért az egyes könyvtárak IP címeinek a kiadók általi 
közös kezeléséhez egy proxy szervert fejlesztettek.
A használó egy részt vevő könyvtár honlapján egy 
ikonról vagy ugrópontról indulva egy Google-típusú 
keresődobozzal tud a folyóiratokban téma vagy név 
szerint böngészni, ezután a ProQuest Summon olda-
lára jutni, onnan pedig a találatra kattintva a kiadó 

oldalára. Keresni és a releváns cikket megjelölni bár-
honnan lehet, a teljes szöveget azonban csak könyv-
tárban lehet olvasni vagy letölteni. Első alkalommal 
a használónak alá kell írnia a feltételeket (nem tölthet 
le mobil eszközre, csak egy példányban nyomtathat, 
mire nem használhatja stb.).
A szerződött nagy kiadók az elérhetővé tett folyó-
iratok jegyzékein megadják az ISSN-t, az egyes cí-
mek kereshető évfolyamait; korlátozások általában a 
visszamenőleges katalógust és a legújabb számokat 
érintik.
A PLS által vezetett használati statisztika szerint a 
projekt két éve alatt több mint 88 ezer felhasználó 
volt. A visszacsatolások értékelésére a PLS és az 
SCL által kiírt kutatási tendert a Shared Intelligence 
cég nyerte el. A használat és az elért eredmények 
mélyebb vizsgálatához elemezték a használók de-
mográfiai adatait (ágazati hovatartozás, férfiak és 
nők aránya, életkor, végzettség, etnikai szempontok), 
a legkeresettebb témákhoz az 500 leggyakrabban 
használt kifejezést. A könyvtárosok közötti felmé-
rés eredményei: 612 válaszadó közül 74% hallott 
korábban az A2R-ről, de nem tudták a szolgáltatást 
még a tréning ellenére sem reklámozni. A felhasz-
nálók 68%-a állította, hogy nem kapott segítséget a 
könyvtárostól, a könyvtárosok 52%-a pedig, hogy 
nem segített senkinek.
2015 novemberében az érdekeltek az A2R folytatása 
mellett döntöttek. A szolgáltatás javításához a helyi 
könyvtáraknak útmutatók készülnek, újabb kiadókat 
toboroznak, a honlapokon világosabbá teszik, mely 
cikkekért lehet elmenni a könyvtárba.

(Viszocsekné Péteri Éva)

256/2016

RoTH, Charlotte: Library publishing and diversity values 
: changing scholarly publishing through policy and schol-
arly communication education. – Bibliogr. jegyzetekben 
In: College & research libraries news. – 77. (2016) 2., 
p. 82-85.p.

A könyvtári kiadványok és a sokszínűség értékei. A tudo-
mányos publikálás átalakítása a koncepciókkal és a tudo-
mányos kommunikációval kapcsolatos képzéssel
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Használók képzése -felsőoktatásban; Hozzáférhetőség; 
Kiadói tevékenység -könyvtárban; Publikálás -tudomá-
nyos kiadványoké

2014-ben az amerikai felsőoktatási intézmények 3/4-é - 
ben követelték a hallgatók az oktatói gárda sokszí-
nűbbé tételét, a színes bőrű tanárok számának növe-
lését (ők a kinevezett professzorok 16%-át tették ki). 
Ez a jelenség a könyvtári területen és a kiadásban is 
megfigyelhető: az ALA tagjainak 87%-a fehér bőrű, a 
kiadók 89%-a is. A tudományos életben a résztvevők 
többsége a fehér férfiak közül kerül ki. Két, 2013-
ban végzett vizsgálat is ezt igazolja: 2008 és 2012 
között 5,4 millió lektorált cikk 70%-át férfiak írták; 
a JSTOR-ból vett 8 millió cikk 27,2%-ának volt nő 
a szerzője. Az elfogultság földrajzi vonatkozásokban 
is megmutatkozik: 76 ezer empirikus közgazdasági 
publikáció vizsgálata azt mutatta, hogy az USA-ról 
írt cikkek lényegesen jobb eséllyel kapnak publici-
tást a top 5 folyóiratban, míg az alacsony jövedelmű 
országokról csak a cikkek 1,5%-a szól.
Ha a tudományos publikálás nem tükrözi a társa-
dalom sokszínűségét, az valódi problémát jelent a 
szerzők és a kutatók számára egyaránt. A szerzők 
nem kapnak publikálási lehetőséget, és nem halad-
nak előre a ranglétrán. A kutatók nem férnek hozzá 
a tudományos eredmények egészéhez. A szerkesztők 
és a kiadók gyakran túlzottan „homogén” irodalmat 
adnak közre.
A nyílt hozzáférés mozgalom és vele együtt az alter-
natív publikálási platformok hozták meg azt a lehető-
séget, hogy az elfogultságot felszámolják, és támoga-
tást kapjanak azok a kiadványok is, amelyek máskép-
pen nem érvényesülnének. Példák: Journal of Critical 
Thought and Praxis (Iowa Egyetem), Landscapes of 
Violence (Massachusetts Egyetem, Amherst). Szer-
kesztőik az adott egyetemen végzett szakemberek, 
akik jól ismerik a kiadásban tapasztalható egyenlőt-
lenségeket és a hozzáférésben előforduló eltérő gaz-
dasági esélyeket, ezért hoztak létre nyílt hozzáférésű 
platformokat az egyetemi könyvtárakban.
A könyvtári kiadóknak, amikor folyóirataikat a szer-
zőket és a szerkesztőbizottságokat tekintve a sokszí-
nűség támogatására kérik, intézményük és könyv-
táruk értékrendjéből kell kiindulniuk. Lehet, hogy 
a sokszínűség és a befogadás már elfogadott érték 
az intézményben, de lehet, hogy a publikálásban 
még nem ismerték fel ennek jelentőségét. (Például 
a Code4Lib Journal cikkeinek többségét férfi szerző 
írta, jóllehet a szakmában 80% a nők aránya. A szer-
kesztőbizottság 29 tagjából csak 8 volt a nő, később 

ezt 4 nő+8 férfira változtatták.) A könyvtári kiadók 
őszintén tárgyalják meg a folyóiratok szerkesztőivel, 
hogy a szerkesztők, szerkesztőbizottságok és lekto-
rok demográfiája megfelel-e a kívánt sokszínűségi 
értékeknek. Ugyanez vonatkozik a kiadással kapcso-
latos könyvtári szolgáltatások területére is (szerzői 
jogi képzés, szerzői jogi konzultáció, információs 
jártasság átadása), és kiterjed az információhoz és 
a használatához szükséges eszközök hozzáférhető-
ségére is.
A könyvtárosok tehát kiadókként, a tudományos 
kommunikáció szakértőiként és az információs jár-
tasság közvetítőiként is sokat tehetnek a sokszínű-
ség érvényesüléséért, az esélyek egyenlőségéért. Az 
információs jártasság témakörében a könyvtárosok 
a hallgatóknak oktatják a tudományos publikációk 
értékelését, beleértve a tudományos eredmények lét-
rehozását is. További témák, amelyekkel a kurzusok 
foglalkoznak: a tudományos publikálás fontossága 
a felsőoktatási pályán, az e területen való érdekér-
vényesítés, a nyílt hozzáférés mozgalomhoz vezető 
tényezők, sokszínűség és reprezentativitás.

(Hegyközi Ilona)
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sCHLegeL, Birgit: Umgang mit elektronischen Ressour-
cen am Beispiel des Dokumentenservers der Freien Uni-
versität Berlin In: Bibliotheksdienst. – 50. (2016) 3-4., p. 
345-353.

Elektronikus források kezelése a Freie Universität Berlin 
dokumentumszerverének példáján

Elektronikus könyvtár; Elektronikus publikáció; Megőrzés; 
Publikálás -tudományos kiadványoké

A tudományos intézmények kötetben és folyóiratok-
ban publikált közleményeinek csupán kis részét őrzik 
meg rendszerint hosszú távon repozitóriumokban, 
de ebben szerepe lehet annak a tényezőnek is, 
hogy a tudósok keveset tudnak a saját intézményük 
repozitóriumában való publikálásról, és gyakran 
nem ismerik a szerzői jogot és a kiadókkal kötendő 
szerződés megszövegezésének fortélyait (a felhasz-
nálási és értékesítési jogokról). A tanulmány bemu-
tatja, milyen lehetőségek vannak egy tudományos 
intézmény dokumentumainak az összegyűjtésére, 
és milyen szolgáltatásokat nyújt ezen a téren a Freie 
Uni versität Berlin (FUB).

(Autoref.)
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zeMsKov, A. I.: Otkrytyj dostup : rol’ bibliotek In: Naučnye 
i tehničeskie biblioteki. – (2016) 6., p. 41-61.

Nyílt hozzáférés: a könyvtárak szerepe

Elektronikus folyóirat; Elektronikus könyvtár; Hozzáférhe-
tőség; Megőrzés; Publikálás -tudományos kiadványoké

A világon működő, nyílt hozzáférésű hálózati archí-
vumok közül a szerző az OpenDOAR és a ROAR 
(Registry of Open Access Repositories) univerzális 
rendszereket vizsgálja. Az OpenDOAR-ban nyil-
vántartott több mint 3000 repozitórium között 83 az 
orosz nyelvű (9. hely), 2016 márciusában azonban 
ebből csak 22 volt oroszországi (Ukrajnában volt 
több). A ROAR-ban 3533 repozitóriumot tartanak 
nyilván, ebből 58 oroszországi (76 orosz nyelvű 
Ukrajnában). Oroszországban főleg a Tudományos 
Akadémia intézetei regisztrálták 2004–2006-ban 
archívumaikat; az állományadatokat azóta sem újí-
tották meg. Az OpenDOAR és/vagy a ROAR nyil-
vántartásai alapján a cikk 19 oroszországi egyetemen 
és könyvtárában létrehozott repozitóriumról közöl 
részletes adatokat (egyes esetekben ugyan „nincs 
adat” megjegyzéssel).
Az egyik legfejlettebb oroszországi rendszer, a 
RePEc és a Nyílt Archívum Kezdeményezés (Open 
Archives Initiative) keretében kidolgozott Socionet 
(https://socionet.ru) célja, hogy platformul szolgáljon 
a tudományos közösségeknek szükséges információ-
források és szolgáltatások létrehozásához. A források 
és szolgáltatások térítésmentesen használhatók. A 
Socionet felhasználói:
1.  ún. olvasók: a tudósok, oktatók és egyetemi hall-

gatók a forrásokhoz korlátlanul hozzáférhetnek, 
a szokásos navigációs eszközök mellett rendel-
kezésükre áll az új dokumentumokat figyelő ún. 
személyes információs robot.

2.  ún. szerzők: a nyílt online archívumban publiká-
láshoz és a tudományos anyagok gyűjteményének 
kialakításához szükséges eszközöket használhat-
ják.

3.  ún. fejlesztők: az információforrások és online 
szolgáltatások létrehozói, nekik a rendszer új nyílt 
platformot kínál.

A Socionet felépítése:
1.  virtuális integrációs mechanizmusok – a tulajdo-

nosok szerverein található információforrásokkal 

folyó munkához; a felhasználó ebből az új tételek 
naponta frissülő adatait látja;

2.  navigációs eszközök;
3.  „magánszféra”: információs térbe integrált szemé-

lyes munkahely, tartalmazza a munkához (publi-
káláshoz, gyűjteményszervezéshez, saját honlap 
készítéséhez stb.) szükséges eszközöket.

A Socionet működési elve: adatok integrálása a nem-
zetközi kezdeményezésekben részt vevő oroszorszá-
gi és külföldi tudományos és oktatási intézmények 
szervereiről. A rendszerbe épített nyílt archívum 15 
tudományágban tartalmaz publikációkat; 2015 máju-
sában több mint 8 ezer tudományos gyűjtemény volt 
(7 ezer a RePEc.org állományokból és ezer oroszor-
szági szerzőktől), az ezekben található dokumentu-
mok száma meghaladta a 3,27 milliót (ebből 220 ezer 
egyéni, 30 ezer intézményi profil).
A DOAJ (Directory of Open Access Journals) 2016 
márciusában 136 országból 11 043 folyóiratot tar-
tott nyilván, ebből hétezerben lehet cikkek szintjén 
keresni, összesen több mint 2 millió cikkben. Orosz-
ország 59 folyóirattal (0,55%) az országok között a 
32. helyen van.
A nyílt hozzáférés és az idézettség összefüggését 
régóta vizsgálják: kezdetben úgy találták, hogy nő a 
nyílt hozzáférésű folyóiratok hivatkozottsága, utóbb 
ennek az ellenkezőjét bizonyították. Ismert, hogy az 
elmúlt 15–20 évben az oroszországi tudományos 
élet elvesztette korábbi pozícióit, mind a publikációk 
mennyiségi és minőségi mutatói, mind a hivatkozá-
sok és az egyetemek világranglistán elfoglalt helye 
tekintetében. A kutatás finanszírozása a publikáci-
ók/rájuk fordított kiadások arányában ötször kisebb, 
mint Nagy-Britanniában. Putyin elnök 2012. májusi 
rendelete nyomán jelentősen nőtt a nyílt hozzáférésű 
publikációk és a hivatkozások száma, az egyetemek 
felzárkóztatására elindult az 5–100 projekt (2020-ra 
a világ első 100 egyeteme között legalább 5 legyen 
oroszországi).
Oroszországban egyelőre sem a könyvtárak, sem 
az egyetemek nem motiváltak a nyílt hozzáférésű 
rendszerek fejlesztésében, még az 5–100 projekt 
résztvevői sem. Egyrészt hiányzik az irányító szer-
vek figyelme, másrészt a tudósok nem ismerik a nyílt 
hozzáférés előnyeit, a folyóirat-kiadásnak nincs meg-
felelő üzleti modellje.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 244
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