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mutatja be, de elkészítésének célja az volt, hogy rá-
vegye a használókat, látogassák meg ezt a közeget, 
és szívják magukba személyesen kulturális légkörét. 
Ez jó példa a közgyűjteményi intézmények számára 
hordozható, interaktív és kiterjesztett valóságot hasz-
náló applikációk létrehozására, amelyek izgalmas és 
élményszerű módon közvetítik a kultúrát.
A komoly tanító játékok egy másik fajtája a docu-
games névre hallgat, amelyekben digitális levéltári 
anyagokat használnak. Jó példa erre az ausztrál AE2 
Commander nevű e-learning szerepjáték, amely hite-
lesen mutatja be az 1915-ös sikertelen akciót, a Dar-
danellák ostromát. A játékosoknak az eredeti források 
digitális verzióját kell feldolgozniuk a szintlépéshez, 
melyeket az Ausztrál Háborús Emlékhely és a Nem-
zeti Levéltár birtokában vannak.
A harmadik érdekes játéktípus a crowdsourcingot 
és a metaadatolást keresztezi, ez a Metadata Games 
(http://www.metadatagames.org/). A nyílt forráskó-
dú platform 11 intézmény 45 gyűjteményét és több 
tízezer audiovizuális elemet tartalmaz, amelyek szá-
mára már több mint 167 ezer címke (tag) készült. 
A kezdeményezés 2009-ben indult a Nemzeti Ala-
pítvány a Humán Tudományokért támogatásával. A 
cél az volt, hogy az együttműködést szórakoztatóvá 
és érdekessé tegyék a felhasználók számára, hiszen 
a közösség több metaadatot tud egy rekordhoz hoz-

zárendelni, mint egyetlen munkatárs, akinek kisebb 
eséllyel van szaktudása az adott területen. Az egyik 
játék az oldalon például a Találd ki!, amelynek során 
két játékos valós időben működik együtt egymással. 
Az egyikük kap egy képet, amelyet kifejezések hasz-
nálatával kell leírnia a másiknak, aki több különböző 
képet lát, és a kapott adatok alapján kell kiválaszta-
nia az első játékos képét. A rendszer rögzíti a játék 
során felvitt metaadatokat. Az oldal három fontos 
motivációs elemet nyújt a használóknak: a jó ügyért 
való munka, az adott szakterület szeretete, a játék és 
a győzelem élménye. Ennek a platformnak a hasz-
nálatával az intézmények játékos módon vonhatják 
be a közösséget a munkájukba.
A cikk szerzője készített egy rövid interjút Trevor 
Owensszel, aki a szakterület szakértőjének számít, 
és a kezdetek óta foglalkozik a játékosítás kérdé-
sével. Owens szerint sok olyan jó kezdeményezés 
van, melyek erőssége, hogy a számítógépekkel és az 
emberekkel is azokat a folyamatokat végeztetik el, 
amelyekhez igazán értenek, vagyis az automatizál-
hatatlan feladatokat kiszervezik a közösség számára. 
Hogy mit hoz a jövő ezen a területen, azt kiszámít-
hatatlannak tartja.

(Jávorka Brigitta)

Lásd még 110, 112

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

Számítógépes könyvtári rendszerek
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DINoToLA, sara: I sistemi per la gestione delle risorse 
elettroniche (prima parte) : gli electronic resources man-
agement systems (ERMs). – Bibliogr. a jegyzetekben In: 
AIB studi. – 56. (2016) 1., p. 59-73.

Res. angol nyelven

Az elektronikus források kezelését szolgáló rendszerek. 
Első rész: az elektronikus források kezelésére szolgáló 
rendszerek (ERMs)

Elektronikus dokumentum; Információszervezés; Integrált 
gépi rendszer

A cikk leírja azt az utat, ami a kétezres évek elején a 
kizárólag az elektronikus információforrások keze-
lésére szolgáló rendszerek, az úgynevezett ERMS-ek 
implementációjához vezetett. Az ERMS olyan szoft-
ver, amely a könyvtárak számára teszi lehetővé, hogy 
centralizált módon kontrollálják és menedzseljék az 
elektronikus források teljes életciklusának minden 
fázisát annak érdekében, hogy ésszerűbbé és haté-
konyabbá váljon a forráskezelés egész folyamata. 
Ugyanakkor illeszkedik az immár konszolidált integ-
rált könyvtári rendszerekhez, amelyek a papíralapú 
források kezeléséhez még szükségesek. A cikk elemzi 
az ERMS-ek tulajdonságait és működésmódját, tech-
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nikai jellemzőit, előnyeit és kritikus pontjait (gyenge-
ségeit) és a piacon elérhető (mind „tulajdonban lévő”, 
mind nyílt forráskódú) termékek leírását adja.

(Autoref.)

120/2017

DINoToLA, sara: I sistemi per la gestione delle risorse 
elettroniche (seconda parte) : le library service platforms 
(LsP). – Bibliogr. a jegyzetekben In: AIB studi. – 56. 
(2016) 2., p. 205-218.
Res. angol nyelven

Az elektronikus források kezelését szolgáló rendszerek. 
Második rész: library service platforms (LsP)

Elektronikus könyvtár; Integrált gépi rendszer

A cikk első része szerint az elektronikus források 
növekvő mennyiségének megjelenése a gyűjtemé-
nyekben egyre alkalmatlanabbá tette a hagyomá-
nyos könyvtári eszközöket és az integrált könyvtári 
rendszereket (integrated library system – ILS) ezek 
kezelésére. Következésképpen (a 2000-es évek ele-
jén) megkezdődött az elektronikus forrásokat ke-
zelő rendszerek – electronic resource management 
sys tems (ERMS) – kifejlesztése és forgalmazása. 
Noha – főleg angol és amerikai környezetben – sok 
felsőoktatási és tudományos könyvtár bevezette ezek 
használatát, a megoldás nem bizonyult tökéletesnek, 
mivel az ERMS-ek nem integrálódnak kielégítő mó-
don a papíralapú dokumentumok kezeléséhez még 
szükséges ILS-ekhez. 
Az ebből adódó problémák megoldására néhány 
év múlva megszületett az egyetemes forráskezelés 
universal resource management (URM) koncepciója, 
a gyűjtemények – legyenek akár papír-, akár elektro-
nikus alapúak – egységes módon való kezelésének 
érdekében. Ennek nyomán 2009-től megjelentek a 
piacon – különféle elnevezéssel – azok az új típusú 
dokumentumkezelő rendszerek, melyeket ma egy-
ségesen library service platform (LSP) néven em-
lítenek. Az LSP olyan rendszer, mely lehetővé teszi 
az említett (valamennyi formátumú) dokumentumok 
(ill. források) egyetlen, egységes platformon belü-
li kezelését függetlenül attól, hogy egyediek vagy 
„csomagok”, hogy vásárolt, bérelt, előfizetett vagy 
szabad hozzáférésű források. Noha ez az új generáci-
ós rendszer a korábbiak számos funkcióját magában 
foglalja, és egy platformon teszi elérhetővé, általá-
ban hiányzik belőle az integrált könyvtári rendszerek 

OPAC modulja. Mivel a discovey tool-ok más típusú 
„termékek”, mint az LSP-k, ezek jellemzően nem tá-
mogatják a dokumentumok keresését és hozzáférését, 
ám megjegyzendő, hogy a legtöbb szoftverkereske-
dő kínál az általa forgalmazott LSP-hez megfelelő 
keresőeszközt is. 
Technikailag az LSP-k a cloud computing alapján 
működnek. A piaci kínálatból említést érdemel az Ex 
Libris által forgalmazott Alma (2015-ben 489 szer-
ződés), az OCLC WorldShare management services 
(WMS) terméke (2015-ben 323 alkalmazás) és a 
legutóbb megjelent Intota a ProQuest-től (2014 vé-
géig 31 szerződést kötött). Szemben ezekkel a tel-
jesen új rendszerekkel más megközelítést választott 
az Innovative Interfaces: Sierra elnevezésű rend-
szere egyrészt integrálja saját korábbi termékeinek 
(Millennium, ERM) eredményeit, így könnyebben, 
gyorsabban implementálható, mint egy merőben új 
szoftvercsomag, másrészt nyílt forráskódú összetevő-
ket használ. (2012 áprilisában kezdte meg működését 
az első megvásárolt Sierra rendszer, 2015-ben 1741 
különböző méretű és típusú könyvtárral volt szerző-
dése a cégnek.) Megemlítendő még, hogy 2014-ben 
a cég megvásárolta a VTLS könyvtár-automatizálási 
céget, és annak Open skies nevű LSP termékét egy-
séges platformra hozta a Sierrával. 
A fentieken kívül a könyvtáraknak még egy választási 
lehetőségük van: a Kuali nevű nonprofit szervezet, 
mely a felsőoktatási környezet számára fejleszt nyílt 
forráskódú szoftvereket, elkészítette az Open Library 
Environment (OLE) elnevezésű LSP-t. Megjegyzen-
dő, hogy a kereső funkció ebből a rendszerből is hi-
ányzik, ahhoz más nyílt forráskódú eszközöket kell 
keresniük a könyvtáraknak. 

(Mohor Jenő)

121/2017

HAMEDINGER, Wolfgang: Austrian library network and 
next generation library system: Alma In: Bibliothek. – 40. 
(2016) 3., p. 341-346.
Res. német nyelven

Az Österreichischer Bibliotheksverbund és az Alma, az új 
generációs könyvtári rendszer
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Együttműködés -belföldi; Integrált gépi rendszer; Könyv-
tári rendszer; szoftverválasztás; Tudományos és szak-
könyvtárak

Az Osztrák Könyvtárak Szövetségének (ÖBV) veze-
tése és a tagkönyvtárak képviselőinek egy csoportja 
az addigi Aleph 500 rendszer felváltására kiírt pá-
lyázatára beérkezett ajánlatot 2015 szeptemberében 
fogadta el, a nyertes az Ex Libris Alma rendszere 
volt.
A folyamat megértéséhez át kell tekinteni az ÖBV 
létrejöttét; felsőoktatási és tudományos könyvtárak 
hálózatáról van szó, melynek jelenleg 73 tagja van. 
Nincs pontos alapítási dátuma; az országos együtt-
működés már a nyolcvanas években létezett. Elő-
ször a folyóiratok közös katalogizálására került sor 
(ÖZDB) 1984-től kezdve német mintára. 1987-ben 
a BIBOS (Bibliotheksorganisationssystem) beveze-
tésére került sor a könyvek leírására. (Ekkor csak az 
egyetemi könyvtárak és a nemzeti könyvtár volt az 
ÖBV tagja.) Ekkor még a szövetségi felsőoktatási 
könyvtárak a minisztérium egy osztályához tartoztak. 
Az együttműködés már kezdetben is erős volt. Funk-
cionalitását tekintve a BIBOS hiányosságai jelentő-
sek voltak, ezért 1997-ben az Aleph 500 komplex 
integrált rendszerre váltottak. Ezután a tagkönyvtárak 
száma megháromszorozódott.
2002-ben az addigi vezetés intézményesült, és 
megalakult az állami tulajdonú Österreichische 
Bibliothekenverbund und Service GmbH, amely füg-
getlen a tagkönyvtáraktól és az ÖBV meghatározó 
eleme (https://www.obvsg.at/). 2008-ban az osztrák 
E-dokumentumok Kooperációja (KEMÖ) is a kft 
egyik részlege lett.
Az ÖBV szerkezete olyan, hogy minden tagja önálló, 
de a segédeszközöket központilag biztosítják és tart-
ják karban. A központi adatbázisban katalogizálnak, 
s az automatikus szinkronizálás révén a rendszerek 
egy organizmust adnak ki. 2009-ben telepítették az 
Ex Libris Primo termékét, mely megoldotta a tájé-
koztatást és a szállítást. Emellett persze más terméket 
is használtak (Summon, EDS, vuFind).
Az Aleph 500 kiválóan kezeli a nyomtatott anyago-
kat és a hagyományos médiát, de az egyre növekvő 
más igényeket nem támogatja (e-média kezelése, sta-
tisztikai feladatok). 2009-től foglalkozni kellett már 
azzal, mivel váltsák fel az addigi integrált könyvtári 
rendszert.
Kiindulási pontként megbeszélésekre került sor az 
érintett könyvtárakkal és a könyvtári hálózat szakér-
tőivel, majd piackutatásra és tárgyalásokra a külön-

böző integrált rendszerek szállítóival. Felvetődtek a 
nyílt forrású megoldások is, de végül ezt elvetették. 
Ezután egy fókuszcsoport és a központ együtt kidol-
gozta a feltételeket, és 2015. október 29-én kiírták 
a pályázatot. A hosszú kiválasztási folyamat után 
az Ex Libris lett a nyertes Alma rendszerével 2015. 
szeptember 15-én.
Az új rendszerre való átállás részletes ismertetése 
(a kialakítási fázis, majd az implementálás) után a 
központ vezetője végkövetkeztetéseit – a mellette 
és ellene szóló érveket – fogalmazta meg, illetve is-
merteti az átállással kapcsolatos szabványosítási és 
együttműködési feladatokat.

(Murányi Lajos)

122/2017

HoRMIA-PouTANEN, Kristiina [et al.]: Renewing the li-
brary system environment in Finland – what we have and 
what we need. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek. – 
40. (2016) 3., p. 319-327.
Res. német nyelven

A könyvtári rendszerek megújítása Finnországban – 
amink van, és amire szükségünk lenne

Együttműködés -belföldi; Integrált gépi rendszer; Közös 
ka talogizálás; szoftverválasztás

Finnországban a négy különböző terület könyvtárai 
(egyetemi-, főiskolai-, köz- és szakkönyvtárak) a 
nemzeti könyvtár irányításával már régóta több kon-
zorciumba szerveződve dolgoznak az informatikai 
rendszerek fejlesztésén. 2000 óta a nemzeti könyv-
tár üzemelteti a jelenlegi közös IKR-t, a Voyagert, 
amelyet az összes felsőoktatási könyvtár használ, és 
amelyhez a szerverkörnyezetet egy állami informati-
kai központ biztosítja. 2012-ben a nemzeti könyvtár 
és a felsőoktatási könyvtárak közös katalógusaként 
működő Melindát nemzeti közös katalógussá bőví-
tették, amelyhez bármely finn könyvtár csatlakoz-
hat. A következő fejlesztés 2013-ban a Finna volt, 
egy nyílt forráskódú közös keresőfelület, amellyel 
a finn könyvtárak, levéltárak és múzeumok anya-
gában (jelenleg 100 intézmény metaadatai között) 
lehet keresni. A felületet az egyes intézmények sze-
mélyre is szabhatják, kiváltva vele addigi OPAC-
jaikat. Ezenfelül szintén a nemzeti könyvtár felel a 
továbbfejlesztett nemzeti tezauruszért és névtérért, a 
Fintoért, amely alkalmazásprogramozási felületként 
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(API-ként) használható indexeléshez és információ-
kereséshez a különböző IKR-ekben.
E fejlesztések mindegyike több év tervezés és mun-
ka után valósult meg – így egy új IKR bevezetését 
is többéves előkészítő szakasz kell, hogy megelőz-
ze. A felsőoktatási könyvtárak részéről 2011 körül 
merült fel az igény egy új generációs megoldásra, 
ekkor a többi könyvtártípussal közösen projektet in-
dítottak a rendszerkövetelmények meghatározására, 
amely 2015-ben zárult le. Az új, a lehető legkorsze-
rűbb, bármely könyvtártípus által használható IKR 
tendereztetési eljárása 2016-ban indul el.
Finnország elkötelezett a nyílt hozzáférés, a nyílt 
forráskódok, a nyílt metaadatok, valamint a technikai 
és szemantikai nyitottság és együttműködés mellett, 
ami egyben meg is szabja az új rendszerrel szemben 
támasztott kritériumokat is. A legfontosabb az, hogy 
az új IKR jól együtt tudjon működni a Finna és a 
Finto rendszerével is, ahogy az is, hogy a Melinda 
metaadatai is beintegrálódjanak. Emellett a digitális 
és e-dokumentumok és -források kezelése is kulcs-
fontosságú. Mivel a könyvtárak már most is kiszer-
vezték a szervereken való adattárolást, egy esetleges 
felhőalapú adattárra való áttérés nem jelentene feltét-
lenül problémát, persze csak néhány megszorítással: 
az adatok tulajdonjoga, nyílt hozzáférhetősége és a 
bennük foglalt személyes adatok védelme olyan kér-
dések, melyek még megoldásra várnak.
Finnországban a nemzeti közös katalógusban sze-
replő könyvtárak 2016-tól az RDA katalogizálási 
irányelveit alkalmazzák, a jelenlegi rendszerkör-
nyezetben MARC 21 formátumban. A cél azonban 
a többdimenziós leírási modellek és a nyílt kapcsolt 
metaadatok felé való elmozdulás. A jövőben a rekord-
alapú katalogizálást fel kell, hogy váltsa a könyvtárak 
és könyvkiadók által működtetett globális hálózatba 
való bekapcsolódás, ahol egy metaadatot csak az 
előállítója ír le.
2013-ban döntés született arról, hogy a nemzeti 
könyvtár tegye nyílttá és ingyen hozzáférhetővé a 
metaadatatait és besorolási adatait. A cél az úgyne-
vezett ötcsillagos nyílt kapcsolt adatok modelljének 
megvalósítása, Creative Commons licenc alapján, 
RDF formátumban, és egyéb forrásokhoz kapcsolódó 
linkekkel. A besorolási adatok kezelésében a szerzők 
a BIBFRAME 2.0 mellett teszik le a voksukat.
Jelenleg a nemzeti könyvtár termékbemutató work-
shopoknak ad teret, és szakmai tanulmányutakat 
szervez más európai országokba az ott már működő 
új rendszerek megtekintésére. A cél az, hogy 2018-
ra sikerrel megtörténjen a metaadatok migrálása a 

Voyager-, illetve Aleph rendszerekből az új IKR-
be.

(Szabó Piroska)

123/2017

sveinsDóttir, sveinbjörg: Necessity is the mother of 
invention In: scandinavian library quarterly. – 49. (2016) 
4., p. 30-31.

A szükség a találékonyság szülőanyja: új fejlemények az 
izlandi könyvtárakban

Állománygyarapítás; Együttműködés -belföldi; Elektroni-
kus könyv; Gépi kölcsönzés; Integrált gépi rendszer; Köz-
művelődési könyvtár; Közös katalogizálás

2001 óta az izlandi könyvtárak országos együttmű-
ködésben dolgoznak az Izlandi Könyvtárak Kon-
zorciumán keresztül (Landskerfi bókasafna hf.), 
melyet az állam és a települések közösen hoztak lét-
re. A vállalat feladata a nemzeti könyvtári rendszer 
működtetése és szakmai szolgáltatások nyújtása a 
könyvtárak számára.
1998-ban az oktatási minisztérium bizottságot hozott 
létre egy olyan új könyvtári rendszer kiválasztására, 
mely minden könyvtári típus számára megfelelő. A 
fő cél a felesleges többszöri feldolgozás elkerülése 
és egy országos közös katalógus létrehozása volt. A 
választás az Aleph könyvtári rendszerre esett, melyet 
2003 májusában avattak fel Gegnir néven. 2006-ban 
az Aleph SFX linkfeloldó rendszerét is alkalmazták 
az egyetemi könyvtárakban és néhány tudományos 
könyvtárban.
Jelentős lépés volt 2011-ben a leitir.is nemzeti ke-
resési és tájékoztatási portál elindítása volt, mely a 
Primo szoftveren alapul, s kezdettől fogva nemcsak 
könyvtárak, hanem múzeumok, művészeti és fotóga-
lériák gyűjteményeihez is hozzáférést biztosít. 2013 
őszétől kezeli a Sarpur nevű külső kulturális-törté-
neti adatbázist is (sarpur.is), melynek tulajdonosa a 
Sarpur Management Company. A nemzeti múzeum 
kezdeményezte az adatbázissal való munkát, melynek 
első változata a Gegnirrel egy időben indult. A Sarpur 
izlandi, erre a projektre készített szoftvert használ, 
melynek fejlesztése most már a vállalat dolga.
Az utóbbi két évben a vállalat a Reykjaviki Városi 
Könyvtárral együttműködve tárgyalásokat kezdett 
az Izlandi Kiadók Egyesületével az elektronikus 
könyvek kölcsönzési lehetőségeiről, és utánanézett a 
használható rendszereknek is. A tárgyalások eredmé-
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nyeként szerződést kötöttek az Overdrive Inc. nevű 
forgalmazóval, amelytől a könyvtárak beszerezhet-
nek és kölcsönözhetnek elektronikus és hangos köny-
veket. (A könyvek zöme angol nyelvű, de hosszabb 
távon izlandi anyag is bekerül majd a választékba.) 
A szerződés szerint a főváros közkönyvtára lesz az 
első, ahol bevezetik a digitális kölcsönzést, ezután 
következik a többi. (A reykjaviki könyvtár vásárolja 
meg és kölcsönzi a könyveket, míg a vállalat bizto-
sítja a rendszerfeltételeket.)
A Gegnirt jelenleg nagyjából 270 könyvtár használja. 
A vállalat csak a rendszert kezeli, az előfizetéseket a 
könyvtárak maguk vagy az elektronikus dokumen-
tumok előfizetésére szerveződött konzorcium. A bib-
liográfiai munkát a rendszer katalogizálási bizottsá-
ga irányítja és ellenőrzi. Húsz tanfolyamot szervez 
évente a vállalat a fővárosban vagy vidéken új vagy 
tapasztalt könyvtárosok számára, de segítséget nyúj-
tanak telefonon és online (www.landskerfi.is) is.
A vállalat igazgatója cikkében büszke az elért ered-
ményekre, pedig csak hét alkalmazottja van. A kö-
vetkező nagy feladat az új könyvtári rendszerre való 
átállás lesz, mely a hazánknál alig nagyobb ország 
340 ezer lakosának a javát szolgálja majd.

(Murányi Lajos)

124/2017

THINGBø Jone [et al.]: Transitioning from a self-devel-
oped and self-hosted ILs to a cloud-based library serv-
ices platform for the BIBsys Library system Consortium 
in Norway. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek. – 40. 
(2016) 3., p. 331-340.
Res. német nyelven

A norvégiai BIBsys könyvtári konzorcium átállása egy 
saját fejlesztésű és fenntartású IKR-ről egy felhőalapú 
könyvtári platformra

Együttműködés -belföldi; Integrált gépi rendszer; Közös 
katalogizálás; szoftverválasztás

A norvég BIBSYS konzorcium több mint 100 felső-
oktatási, szak- és kutatóintézeti könyvtárat, illetve a 
norvég nemzeti könyvtárat fogja össze immár évtize-
dek óta. A tagok közel 40 éve közös IKR-t használtak, 
amely közös adatbázison alapult. 2008-ban bizottsá-
got állítottak fel egy új generációs IKR-re való átál-
lás lehetőségének vizsgálatára, amely a rendszerek 
egyre növekvő komplexitása és költségei miatt nem 
a saját fejlesztés, hanem a vásárlás mellett döntött. 

2009-ben aláírtak egy szerződést az OCLC-vel a 
WMS és a WorldCat szolgáltatásokra, ám 2012-ben 
ezt felmondták, és új beszerzési eljárást írtak ki. En-
nek nyertese végül az Ex Libris lett: a Primo kereső-
szolgáltatást 2013-ben élesítették, a felhőalapú Alma 
könyvtári platformot pedig 2015-ben. 2016 közepén 
az Alma még nem minden BIBSYS-tagkönyvtárban 
működik megfelelően, ezért kérdéses, hogy maradék-
talanul beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket.
A cikk bemutatja és mellékletben közli is a tender 
során felállított kritériumokat. Ezek közül a leg-
fontosabbak a szolgáltatás-orientált architektúra, 
az integrálhatóság, alakíthatóság és a legalább egy 
évtizedes garantált élettartam voltak, de nagy hang-
súlyt kapott a különböző médiumtípusok egységes 
kezelése, a többféle könyvtártípus kiszolgálása és az 
adatbiztonság is. A célokat, a szükséges és elégséges 
feltételeket a kiválasztási folyamat során pontozták, 
és ennek megfelelően született meg végül az Alma 
melletti döntés.
Az Alma élesítése óta eltelt eddigi 6 hónapban a 
hangsúly a platform stabil működtetésén volt. A ta-
pasztaltak alapján a legtöbb könyvtár elégedett az 
új és modern rendszerrel. Az Alma például kiválóan 
képes kezelni az e-forrásokat, és lehetőséget ad arra 
is, hogy minden egyes intézmény személyre szabja a 
beágyazott linkfeloldókat a saját licencszerződésének 
megfelelően. A statisztikai adatelemző funkció (Alma 
analytics) is nagy reményekkel kecsegteti a konzor-
ciumi tagokat. Bár a nagyobb intézmények nagyra 
értékelik az Alma rugalmasságát és konfigurálásának 
lehetőségét, a kisebbek túl bonyolultnak tartják.
Az Alma használóinak eddigi tapasztalatai szerint 
kell 1–2 év, mire megszokják a váltást, és képesek 
lesznek a legtöbbet kihozni a platformból. Az is kihí-
vást jelent, hogy az Alma felhőalapú rendszer, ezért 
a frissítések elég gyakoriak, amihez nehéz hozzáiga-
zítani a BIBSYS által fejlesztett kiegészítő alkalma-
zásokat és kiterjesztéseket. Emellett egy már jól mű-
ködő könyvtárközi kölcsönzési rendszerről az Alma 
e funkciójára való átállás szintén fennakadásokkal 
volt terhes, ahogy a nemzeti könyvtár által használt 
funkciók és alkalmazások (pl. kötelespéldányok ke-
zelése) sem működnek az elvárt szinten.
Az Alma szabványos MARC 21-et használ, az addig 
használt BIBSYS-MARC-ról az erre való átállás csak 
a többkötetes művek és az állományadatok esetén 
okozott gondokat. Az Alma a katalogizálás esetében 
rugalmasnak bizonyult, bár bizonyos almezőkben 
nincs lehetőség keresésre. A BIBSYS döntése alapján 
a besorolási adatok indexe nem az Alma rendszeré-
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be került, hanem egy külső alkalmazásba, amely az 
Almától függetlenül szerkeszthető és exportálható a 
VIAF-nak. Természetesen még itt is további finom-
hangolásra van szükség.
A BIBSYS a beszerzési és átállási folyamat idősza-
kában, 2009 és 2015 között évente tartott találkozók-
kal, rendszeres hírlevelekkel, előadássorozatokkal, 
tapasztalatcserékkel biztosította a könyvtáros közös-
ség információellátását. A konzorcium a jövőben is 
a nemzeti szakmai együttműködés színtere lesz, és 
további támogatást és kiegészítő szolgáltatásokat 
fog biztosítani.
Összegzésképpen elmondható, hogy a norvég könyv-
tárak Almával kapcsolatos tapasztalatai pozitívak, de 
még van mit javítani a platform működésén.

(Szabó Piroska)

Számítógép-szoftver
Lásd 118

Elektronikus könyvtár

125/2017

suKIAsâN, È. R.: Kakaâ èlektronnaâ biblioteka nam 
nužna? In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2016) 10., 
p. 19-28.

Milyen elektronikus könyvtárra van szükségünk?

Elektronikus könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Gépi infor-
mációkeresési rendszer; Használó; Igény; szerzői jog

Az elektronikus könyvtár fogalma az orosz osztályo-
zási rendszer (BBK) meghatározása szerint: irodalom 
az elektronikus dokumentumok és források állomá-
nyával rendelkező, az olvasókat telekommunikációs 
úton kiszolgáló, önálló könyvtárakról; irodalom a 
könyvtárak állományában lévő elektronikus doku-
mentumok és források gyűjteményéről. A szerző 
véleménye szerint Oroszországban ezeknek a kö-
vetelményeknek egyetlen könyvtár sem felel meg, 
még a Nemzeti Elektronikus Könyvtár (Nacional’naâ 
elektronnaâ biblioteka, NEB) sem. A Kongresszusi 
Könyvtárban 1996-ban úgy tartották, hogy az elekt-
ronikus könyvtár egy önálló, olvasótermek nélküli, 
másképpen szervezett könyvtár.

Az olvasók igényeiből kiindulva az elektronikus 
könyvtárnak elsősorban nem a most kiadott köny-
vek digitális másolatait kellene tartalmaznia, hanem 
a klasszikus irodalom jegyzetekkel ellátott kiadása-
inak digitalizált változatait a tudomány és a követ-
kező nemzedékek számára. Az Oroszországi Állami 
Könyvtárban (Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, 
RGB) több ezer olyan 18. és 19. századi, egyedi kiad-
vány van, amelyekhez az olvasók, de még a tudósok 
sem férhetnek hozzá. Ezekből néhány ugyan már 
megtalálható a NEB katalógusában, de a katalógus 
nagyon primitív: nem teljesek a bibliográfiai tételek, 
mindössze a szerzőt, a címet és a kiadás évét tartal-
mazzák. A tudományos könyvtárak elektronikus ka-
talógusainak nagy részében tematikus keresés csak a 
teljes szövegben kulcsszavakkal lehetséges, a cédu-
lakatalógusoknál jól bevált osztályozási rendszerek 
hierarchikus felépítése nem követhető.
Az elektronikus könyvtárak nagy hátránya, hogy hi-
ányzik a dokumentumok oldalszámozása; a progra-
mozók véleménye szerint az ugrópont (link) elegendő 
ahhoz, hogy a keresett mű elérhető legyen – a tudo-
mányos munkákhoz azonban pontos hivatkozásra van 
szükség, az eredeti mű adott oldalán lévő hibáknak, 
lábjegyzeteknek stb. is láthatónak kell lenniük. A 
programozók szerint a keresett mű formátumát, be-
tűméretét stb. az olvasónak kell beállítania úgy, hogy 
neki kényelmes legyen. A pdf formátumban tárolt 
cikkeknél is a problémát általában a forrás (folyóirat, 
gyűjtemény) címének hiánya jelenti.
Az elektronikus könyvtárak létrehozásakor fontos 
kérdés a szerzői jog; a nem egyértelmű orosz jogsza-
bályok miatt a cikk szerzője olyan helyzetbe került, 
hogy saját publikációját nem tudta saját számítógé-
pére letölteni (a jogszabályokban keveredik a szer-
ző kizárólagos joga és a közzé tévő nem kizárólagos 
joga). Bírósági perek szakértőjeként bizonyítania 
kellett, hogy a szerző eredeti műve és annak digitális 
másolata gyakorlatilag ugyanaz, aminek ellentmon-
danak a korrektúra, a szerkesztés stb. során keletke-
zett módosítások.
A szerzői jogi korlátozások elsősorban a természet-
tudományi szakirodalmat érintik, és azokat, akik a 
tudás és a nem tudás határterületén dolgoznak; a tu-
dósok és a tudományos iskolák a kommunikációt az 
elsődleges dokumentumok elektronikus úton történő 
cseréjével oldották meg.
Elektronikus könyvtárra valójában a tudomány és a 
technika, a kultúra és a művészet, az építészet történe-
tét tanulmányozó irodalmároknak és történészeknek 
van szükségük. A 18. századtól kezdődően sok kiad-
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vány egyszerűen nincs meg a könyvtárakban, míg az 
antikváriumok katalógusaiban tízezerszám találhatók 
tudományos cikkek, monográfiák, kézikönyvek és 
szótárak, atlaszok stb. Elképzelhető, hogy ezeket a 
tudósok sem ismerik, az egyetemi hallgatókról nem 
is beszélve; ezeket a műveket ritka kiadványokként 

valójában a könyvtárosok rejtették el és őrizték meg 
évszázadokon keresztül. A feladat a mai technoló-
giával közkinccsé tehető művek elérhetővé tétele, 
méghozzá térítésmentes szolgáltatásként.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Kapcsolódó területek

Kiadói tevékenység

126/2017

KELLER, Alice: Publikationskompetenz als neues Tätig-
keitsfeld von Bibliotheken In: Bibliotheksdienst. – 50. 
(2016) 7., p. 661-671.

Publikációs kompetencia – a könyvtárak új munkaterülete

Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Kutató -mint ol-
vasó; Publikálás -tudományos kiadványoké

A dolgozat a tudományos publikálás két modelljét 
állítja szembe egymással: a tudomány, a kiadó és a 
könyvtár hagyományos háromszögének kapcsolatát 
és egy új modellt, amely különböző online tartalom-
szolgáltatókkal és publikációs platformokkal dol-
gozik. A tudományos publikálás új modellje mind a 
szerzőktől, mind a könyvtáraktól új készségeket igé-
nyel, melyeket itt a publikációs kompetencia kifeje-
zéssel írnak le. A szerzők, illetve a kutatók oldaláról 
nézve a publikációs kompetenciát az információs 
kompetencia (pro)aktív formájaként kell értenünk. A 
könyvtárak esetében a publikálást támogató szolgál-
tatások kiépítéséről van szó. Annak érdekében, hogy 
ezek a kínálatok szakmailag tökéletesen működjenek, 
különleges készségekre van szükség, melyek gyak-
ran jelentősen eltérnek a hagyományos könyvtáros 
feladatköröktől. Ezek a változások a könyvtárak szá-
mára messzemenő következményekkel járnak, de új 
lehetőségeket is teremtenek számukra arra, hogy a 
kutatókkal közvetlenül érintkezésbe léphessenek.

(Autoref.)

 

127/2017

rentier, Bernard: open science : a revolution in sight?. 
– Bibliogr. In: Interlending & document supply. – 44. 
(2016) 4., p. 155-160.

Nyílt tudomány: forradalom a látásmódban?

Elektronikus könyvtár; Elektronikus publikáció; Hozzáfér-
hetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké

A Liège-i Egyetem (Belgium) 2007-ben kötelezővé 
tette munkatársai számára, hogy 2002 óta megjelent 
publikációik egy-egy példányát elhelyezzék az in-
tézmény ORBi (Open Repository and Bibliography) 
elnevezésű repozitóriumába. Ezt a kötelezettséget 
közvetlenül összekapcsolták az előléptetésekkel és 
az emberi vagy anyagi erőforrások odaítélésével, 
valamint azzal, hogy az ORBi jelentéseket és sta-
tisztikákat is szolgáltat a kutatóknak. Ennek hatá-
sára a cikkek olvasótábora és idézettsége megnőtt, 
ami – érdekes módon – a francia nyelven publikált 
társadalom- és humán tudományi cikkek esetében 
volt a legjelentősebb.
Ahol és amikor azonban nem ilyen szigorú a sza-
bályozás, kevés kutató hajlandó a nyílt hozzáférés 
valamelyik útját követni, bár számos, a zöld úttal 
kapcsolatos ellenérv könnyen megcáfolható. Így nem 
igaz, hogy túl sok adminisztratív terhet ró a kutatókra, 
továbbá az sem állja meg a helyét, hogy a célja az 
értékelés volna, bár ebben a tekintetben felülmúlja 
a hagyományos publikációs listákat, és mentesíti a 
kutatókat az ilyen listák aktualizálása alól. Az a tény, 
hogy a cikkek egy-egy példányának elhelyezése kö-
telező, nem csorbítja a kutatói szabadságot, mivel a 
gondolkodást és az oktatást nem korlátozza. Nem 
sérti a szellemi tulajdonjogokat, hogy a cikkek példá-
nyai repozitóriumokba kerülnek, mivel az elhelyezés 
a jogtulajdonos(ok) engedélyével vagy a jog lejártá-


