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Guerrini, Mauro – StaGi, tiziana: Per un sistema bibliotecario nazionale : le 
biblioteche nei lavori della Commissione Franceschini. – Bibliogr. 14 tétel In: aiB 
studi. – 56. (2016) 3.
res. angol nyelven

egy országos könyvtári rendszer érdekében: a könyvtárak a Franceschini-bizottság 
munkáiban

Könyvtárügy története

Az 1964-ben alapított Franceschini-bizottság által közzétett dokumentumok 
mérföldkövet jelentenek az olasz könyvtárügy történetében, és igen hasznos 
eszközök annak megértéséhez, hogy milyen volt a könyvtári valóság a múlt 
század hatvanas éveinek közepén, és hogyan tekintettek a könyvtár kulturális 
funkcióira. A Per la salvezza dei beni culturali in Italia (Az olasz kulturális 
javak biztonságos megőrzése) címen kiadott tanulmányokban javasolták a 
kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos jogszabályok revízióját és – 
legfontosabbként – a kulturális javak új fogalmának bevezetését, amely ne 
csak az értékes műalkotásokkal legyen azonos, hanem egy civilizáció anyagi 
kultúrájának minden bizonyítékával. E megközelítés szerint a könyvek és a 
levéltári anyagok is bekerülnek a kulturális javak körébe. Ez a meglehetősen 
forradalmi koncepció jelentős vitát váltott ki a levéltári és könyvtári csoport 
tagjai körében, és a 2. világháború vége óta először történt meg, hogy egy or-
szágos könyvtári rendszer megszervezését az ország fejlődése szempontjából 
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kritikus jelentőségűnek tekintsenek. Végre elkezd-
tek a könyvtárakról a szűk szakmai körökön kívül is 
beszélni. Ezért és sok más ok miatt a Franceschini-
bizottság munkái sokáig – és ma is – a könyvtárügyi 
viták egyik vonatkozási pontja. 

(Autoref.)
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KratoChvíl, Jiří: Comparison of the accuracy of biblio-
graphical references generated for medical citation styles 
by EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero. – Bibliogr. 
In: The journal of academic librarianship. – 43. (2017) 1., 
p. 57-66.

Hivatkozás-kezelő szoftverek összehasonlítása pontos-
ság alapján

Felmérés; Hatékonyság; Hivatkozás; Szoftver

Az EndNote, a Mendeley, a RefWorks és a Zotero által 
generált online és nyomtatott cikk, könyv, könyvrész-
let és webes forrás bibliográfiai adatait hasonlították 
össze olyan kézzel írt hivatkozásokkal, melyek meg-
feleltek 15 orvosbiológiai folyóirat-hivatkozási elő-
írásainak és az Országos Orvostudományi könyvtár 
(NLM) hivatkozási stílusának. A legkevesebb hibát 
a Zotero által generált 11 folyóirat hivatkozásaiban 
és az NLM stílusában észlelték, míg a második leg-
kevesebb hibát a Mendeley-ben találták. 9 folyóirat 
legtöbb hibáját az EndNote által készített hivatkozá-
sokban találták, míg 4 folyóirat esetében a RefWorks 
hivatkozásokban volt a legtöbb hiba. A dokumen-
tumtípusokat tekintve a legalacsonyabb hibaszámot 
a Zotero, míg a legmagasabbat a RefWorks mutatta. 
Minden program esetében akadt gond, különösen az 
online dokumentumok URL-címeinek és a hozzáfé-
rés időpontjának generálásában. Azt is kiderült, hogy 
több hibát a hivatkozás-kezelők technikai korlátai 
okozták, míg más hibák a hivatkozási stílusok hely-
telen beállításából keletkeztek. Az összehasonlítás 
kimutatta, hogy Zotero és Mendeley a legmegfele-
lőbb hivatkozás-kezelő.

(Autoref.)
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Bradley, Fiona: ‘a world with universal literacy’: : the 
role of libraries and access to information in the UN 2030 
agenda. – Bibliogr. In: IFLA journal. – 42. (2016) 2., p. 
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„Legyen az írás- és olvasástudás egyetemes a világon”. A 
könyvtárak szerepe és az információhoz való hozzáférés 
a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló ENSZ-programjá-
ban

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Fejlesztési terv; Infor-
mációs társadalom; Nemzetközi szervezet; Tájékoztatási 
politika

Az ENSZ tagállamai 2015 szeptemberében fogadták 
el az ENSZ 2030-ig megvalósítandó, a fenntartható 
fejlődésre összpontosító programját (a továbbiakban: 
2030 Agenda), amely a 2015-ig érvényes Millenniu-
mi Fejlesztési Célok helyébe lépett. A program meg-
alkotása a 2012. évi Rio+20 konferencia után kapott 
lendületet. A dokumentum a fenntartható fejlődéssel 


