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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.)

Kutatás

Lásd 190

Tudománymetria, bibliometria

132/2017

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.)

Könyvtár- és tájékoztatásügy

Általános kérdések
Lásd 136

Nemzetközi könyvtárügy

133/2017

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. 
118-125.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

„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 
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kapcsolatosan 17 átfogó célt tartalmaz, amelyek 169 
részletesebb célra bomlanak le. A 2030 Agenda olyan 
egyetemes célokat tűz ki a tagországok elé, mint a 
szegénység megszüntetése, a klímaváltozás kezelése 
és az emberek fejlesztése. A célok elérésében elen-
gedhetetlen szerep hárul a könyvtárakra, mégpedig 
az információhoz való hozzáférés, az IKT-hez való 
nyilvános hozzáférés, az információ hatékony fel-
használásához szükséges képességek fejlesztése és 
az információnak a jövő generációk számára való 
megőrzése terén.
Az IFLA mint civil szervezet az ENSZ különböző 
szervezeteiben konzultánsi szerepkört vívott ki ma-
gának, és más globális szerveződések (WSIS, ITU, 
UNESCO, WIPO, ICA, EIFL) által kezdeményezett 
tárgyalásokon és rendezvényeken is képviselteti 
magát, és igyekszik érvényre juttatni a könyvtáros 
közösség érdekeit. Képviselői a 2030 Agenda elő-
készítése során folyamatosan részt vettek az online 
konzultációkon és egyéb fórumokon; és mindent 
megtettek annak érdekében, hogy a kulturális vo-
natkozások szerepeljenek a fenntartható fejlődési 
célok (SDG) között. Az IFLA érdekérvényesítési 
tevékenysége egy már létező programra (Action 
for Development through Libraries, ALP) épült. A 
könyvtárak szerepét az információhoz való hozzáfé-
rés szélesebb kontextusában fogalmazták meg. Arra 
törekedtek, hogy az Agenda 2030 előkészítésében a 
kezdetektől aktívan részt vegyenek, és sikerült elér-
niük, hogy az információhoz való hozzáférés mint 
cél megjelenjen a programban (a 16. átfogó cél és a 
16.10 részletes cél).
Az IFLA sikeres szereplésében nagy szerepet játszott 
a hasonló témájú, 2014. évi lyoni nyilatkozat, amelyet 
600-nál több könyvtári és más intézmény és egye-
sület írt alá, és amelyre számtalanszor hivatkoztak a 
tárgyalások során. Ez a nyilatkozat rögzíti – egyebek 
mellett –, hogy az egyetemes írás- és olvasástudás a 
fenntartható fejlődés igen fontos „tartóoszlopa”. A 
tárgyalások fő eredménye az volt, hogy ez a meg-
fogalmazás belekerült a 2030 Agendába. 2015-ben 
az IFLA iránymutatást adott közre konkrétan arról, 
hogy a könyvtárakat hogyan lehet szerepeltetni az 
országos fejlesztési tervekben, az információhoz való 
hozzáférést milyen mutatókkal érdemes mérni, és a 
2030 Agendát hogyan célszerű megvalósítani. Annak 
érdekében, hogy a kultúra szerepeljen a fenntartható 
fejlődési célok között, az IFLA aláírta a kultúráról 
szóló 2015-ös nyilatkozatot, és koalíciós partneri 
szerepet vállalt.

Az ENSZ 2030 Agenda több fejezetből álló doku-
mentum: szerepel benne egy nyilatkozat, egy vízió 
a 2030-as helyzetről, a fenntartható fejlesztési célok, 
mit kell elérni a világban 2030-ra (a szegénység meg-
szüntetése, jó oktatás, fenntartható városok, béke és 
igazságosság), mik a megvalósítás eszközei, szó esik 
benne a forrásokról, a nyomon követés és áttekintés 
eszközeiről, a globális mutatókról. Az információhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatos SDG esetében a kö-
vetkező mutatót fogadták el: „alkotmányos, jogi és/
vagy politikai garanciák megléte és megvalósítása az 
információhoz való nyilvános hozzáférésre”. Maga a 
dokumentum politikai elköteleződést jelent, a fenn-
tartható fejlődési célok megvalósítása pedig az egyes 
kormányok felelőssége.
Az IFLA megítélése szerint az ENSZ 2030 Agendá-
val kapcsolatos tárgyalássorozat és kampány elérte, 
sőt meghaladta célját. Az IFLA a következő évek-
ben is foglalkozik a programmal, nyomon követi 
annak fejleményeit, és részt vesz a kormányzatok 
tevékenységével kapcsolatos hatásvizsgálatokban 
és mérésekben.

(Hegyközi Ilona)

134/2017

delve, Janet: tout cela est bien quelque chose : digital 
preservation today: : how European Commission pro-
grammes and policy have brought us here : Festschrift for 
Patricia (Pat) Manson In: LIBER quarterly. – 26. (2017) 
4., p. 308-324.

Digitális megőrzés ma: az Európai Bizottság programjai 
és a szakmapolitikai törekvések

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyvtár; Fej-
lesztési terv; Megőrzés

Patricia (Pat) Manson az 1990-es évek elejétől kezd-
ve az Európai Bizottságnál dolgozott, kezdetben mint 
projektekkel foglalkozó munkatárs, majd mint a kul-
turális örökség és technológia által támogatott tanulás 
osztály vezetője az Információs Társadalom és Média 
igazgatóságon belül. Az osztály a digitális könyvtári 
kutatásokkal, digitális megőrzéssel és az i2010 digi-
tális könyvtári stratégia kidolgozásával foglalkozott. 
Az 1990-es években az Európai Bizottság felismerte 
a kérdés jelentőségét, ezért számos projektet finan-
szírozott ezen a területen.
Az első kezdeményezések a digitális megőrzés 
terén a tudatosság növelését tűzték ki célul. Az 
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ERPANET (2001–2004) a szervezeteknél felhal-
mozott tudás, tapasztalatok megosztását kívánta 
ösztönözni. A DELOS (2004–2008) egy 57 part-
nerintézményből álló hálózatot alakított ki, amely 
digitális könyvtári területen a tudáscserét célozta. 
A DigitalPreservationEurope (2006–2009) együtt-
működés a digitális megőrzés terén szerzett európai 
tapasztalatok összegyűjtésével a digitális repozi tó-
riumok fejlesztéséhez dolgozott ki eszközöket (pl. 
DRAMBORA, PLATTER)
2007 után az i2010 digitális könyvtárak kezdemé-
nyezés a digitalizálást tűzte ki célul a kulturális 
örökség megőrzésének fő stratégiájaként. Az infor-
mációs társadalom technológiái (Information Society 
Technologies) kutatási program 2005–2006 között in-
tegrált projektek támogatásával kísérleti platformok 
fejlesztésére, webarchiválásra, szakmák közötti kap-
csolatok kialakítására, dinamikus tartalmakra, vala-
mint európai szintű kutatói mobilitásra koncentrált.
A PLANETS (2006–2009) a hosszú távú megőrzésre 
épített eszközöket és szolgáltatásokat. A CASPAR 
(2006–2009) a teljes digitális életciklust támogató 
keretrendszert fejlesztett ki kulturális és tudományos 
tartalmakhoz. A SHAMAN (2007–2011) megosztott 
repozitóriumok számára dolgozott ki egy megőrzésre 
vonatkozó keretrendszert és elméletet. A PROTAGE 
(2007–2010) kutatási projekt a szoftverágensek digi-
tális folyamatok automatizálásában való használha-
tóságát vizsgálta. A KEEP (2009–2012) az emulálást 
mint megőrzési stratégiát vizsgálta a gyakorlatban. A 
LIWA (2008–2011) az élő webes archívumok kon-
cepcióját vizsgálta. Az IMPACT (2008–2012) az 
i2010 kihívásra adott válaszként az OCR és a töme-
ges digitalizálás technológiáit fejlesztette.
Az i2010 digitális könyvtárak kezdeményezést kö-
vetően szintén számos követő projektet finanszíro-
zott az Európai Bizottság. Az APARSEN projekt 
(2011–2014) egy virtuális digitális megőrzési köz-
pont fejlesztését célozta. A SCAPE (2011–2014) 
infra struktúrát fejlesztett ki digitális megőrzési pro-
jektekhez. A 4C (2013–2015) a digitális gyűjtemé-
nyek kurátori költségeinek a kiszámításához nyújt 
segítséget. A PRESTO PRIME és a DAVID projektek 
kifejezetten az AV tartalmak megőrzését támogat-
ták. A TIMBUS (2011–2014) a digitális megőrzést 
az üzletmenet folytonosság-menedzsment világába 
hozta be. Az E-ARK (2014–2017) a levéltári forrá-
sok digitális megőrzéséhez fejlesztett infrastruktúrát, 
míg a THOR (2015–2017) a nyílt hozzáférés és az 
interoperabilitás érdekében az állandó azonosítók 
alkalmazását célozta.

Pat Manson az Európai Bizottságnál betöltött vál-
tozatos szerepeiben nagyon sok, különböző szak-
területek közötti együttműködést kezdeményezett, 
amelyekben nagyon sok tapasztalat és szakértelem 
összegyűlt. Vezetése alatt a digitális megőrzés né-
hány szakértőből egy nagy nemzetközi közösséggé 
formálódott, amely a megoldásokat ipari szinten fej-
leszti és szolgáltatja.

(Tóth Máté)

135/2017

leliKova, Nataliâ Konstantinovna: Zarubežnaâ i ote-
čest vennaâ bibliografičeskaâ deâtel’nost’ : sovremennye 
tendencii razvitiâ In: Bibliotekovedenie. – (2016) 5., p. 
513-521.
res. angol nyelven

A hazai és külföldi bibliográfiai tevékenység fejlődésének 
jelenlegi irányai

Bibliográfia; Bibliográfiai számbavétel; Egyesület -könyv-
tári -nemzetközi; Elektronikus publikáció; Jogszabály 
-könyvtárügyi; Kötelespéldány

A bibliográfiai tevékenység oroszországi és külföldi 
fejlesztési tendenciáinak összevetése alapján érthe-
tővé válnak az oroszországi problémák. Nemzetközi 
szinten a munkát az IFLA bibliográfiai szekciója sza-
bályozza; a legnagyobb figyelmet a nemzeti bibliog-
ráfiákra helyezi, a többi típussal (tudományos, hely-
történeti, ajánló stb.) nem foglalkozik, bár céljai és 
feladatai között ezek is szerepelnek. A szekció meg-
erősíti a bibliográfia mint tudományág jelentőségét 
a könyvtári szakemberek, kiadók könyvterjesztők és 
a felhasználók számára.
Ma a nemzeti bibliográfia két irányban fejlődik: 
évente nő a nyilvántartásba veendő elektronikus 
dokumentumtípusok száma, és a legtöbb országban 
a nemzeti bibliográfia csak elektronikus formában 
érhető el. Az IFLA szekciója a nemzeti bibliográfiai 
ügynökségekkel van kapcsolatban; a nemzeti bib-
lio gráfiák szabad elérhetősége érdekében létrehozta 
és működteti a 44 ország adatait tartalmazó Nem-
zeti bibliográfiák regiszterét. A Nemzeti bibliográ-
fia a digitális korban (National Bibliographies in 
the Digital Age: Guidance and New Directions) c. 
kiadvány (K.G. Saur, 2009) pontosan meghatároz-
za, hogy nemzeti bibliográfiai ügynökség nemzeti 
könyvtár vagy bibliográfiai intézet lehet. A kurrens 
nemzeti bibliográfia a kötelespéldányra vonatkozó 
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jogszabályokra támaszkodik, sok országban ez az 
elektronikus forrásokra is kiterjed. A szekció munká-
jának másik fontos iránya az egyetemes bibliográfiai 
számbavétel, a 2014-ben Lyonban tartott konferenci-
án az 1970-es években indult munka aktualitásaival 
foglakoztak.
Oroszország sokirányú bibliográfiai tevékenységét a 
2015-ben Moszkvában tartott nemzetközi kongresz-
szuson mutatták be. A munka hét szekcióban folyt, 
köztük az egyetemes bibliográfiai források, a bibli-
ográfia a tudomány, a technika, a kultúra, az oktatás 
szolgálatában, a szabad személyiségfejlődés biztosí-
tása, a helytörténeti és a szolgáltatási szekcióban. A 
kongresszuson több mint 900 fő vett részt. Tény, hogy 
Oroszországban a munka műszaki színvonala elma-
rad a külföldiektől, az IFLA konferencián elhangzott 
problémákat sokan nem is értették. A kurrens nemzeti 
bibliográfia az ITAR TASS-ba integrált Oroszországi 
Könyvkamara (RKP) feladata maradt; a nyomtatott 
bibliográfiai mutatók új címen jelennek meg, néhány 
kiadvány pdf formátumban az RKP honlapján is elér-
hető. Ugyanakkor a retrospektív adatbázishoz senki 
sem férhet hozzá; a magyarázat, hogy a kurrens bib-
liográfiai információ kumulálása és ennek megfelelő 
retrospektív adatbázis építése nem az RKP feladata, 
alapszabályában nem szerepel. Így viszont az IFLA 
vonatkozó ajánlását nem lehet teljesíteni.
Többek szerint az Oroszországi könyvtárak közös ka-
talógusa a retrospektív nemzeti bibliográfia megfele-
lője; ez nem igaz, mivel különböző források alapján, 
eltérő célokra készültek. Az Oroszországi Könyvtári 
Egyesület (RBA) bibliográfiai szekciója által megfo-
galmazott, 2020-ig szóló program elsősorban koordi-
nációs jellegű, meghatározza a kurrens és a retrospek-
tív bibliográfiai projektek felelőseit. A nemzeti bibli-
ográfia mellett sok nagy projekt formálódik, mint az 
Oroszország irodalmi világa, a nemzeti könyvtárak 
közös katalógusai és bibliográfiai mutatói, temati-
kus és helytörténeti, biobibliográfiai mutatók stb. Az 
adatbázisok és kiadványok sokféleségének oka, hogy 
az 1990-es években indult könyvtárgépesítésben kü-
lönböző rendszereket használtak.
A legtöbb országtól eltérően Oroszországban a 2017. 
január 1-jén hatályba lépő új kötelespéldány-törvény 
a nyomtatott dokumentumok elektronikus változatára 
(ún. analóg források) is kiterjed. A törvényhez még ki 
kell dolgozni a hálózati források (először az e-köny-
vek és folyóiratok) kötelespéldány-szolgáltatására, a 
kurrens nemzeti bibliográfiai intézményeknél történő 
archiválására és nyilvántartásba vételére vonatkozó 
jogszabályokat. Az elektronikus források leírásához 

új szabványra van szükség, amely rögzíti, hogy a 
forrás lelőhelyét az URL jelöli.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Nemzeti könyvtárügy

136/2017

FiChteliuS, erik: Swedish libraries : the current situa-
tion In: Scandinavian library quarterly. – 49. (2016) 4., p. 
26-29.

a svéd könyvtárak jelenlegi helyzete

Általános helyzetkép; Könyvtárügy

Svédországban a könyvtárügyben rengeteg változás 
van folyamatban. A könyvtári stratégia első változatát 
benyújtották a kormánynak. Ebben két fő célt tűztek 
ki: a lakosság digitális készségeinek fejlesztését a 
közkönyvtárak által (a könyvtárosok ilyen irányú 
továbbképzésére 25 millió svéd koronát javasoltak 
előirányozni) és a regionális könyvtári együttműkö-
dés megvalósítását.
A digitális fejlesztés üteme a helyi adottságok függ-
vénye (ennek elemei a társadalmi-demográfiai adott-
ságok, az érkező menekültek száma, a széles sávú 
infrastruktúra megléte). A könyvtárak demokratikusa 
intézmények, ingyenes tudást biztosítanak minden-
ki számára. Eközben számos probléma is felmerül: 
a digitális szakadék, az információhoz való egyenlő 
hozzáférés korlátozása, az írástudás gyengülése.
Minderről a svéd könyvtárosok egy Facebook-
felmérés során nyilvánítottak véleményt; az eredmé-
nyek 10 trendet azonosítottak.
1. Részvétel és hely – Az utóbbi évtizedben, amióta 

egyre több dokumentum hozzáférhető digitális 
formátumban, a könyvtárak egyre inkább olyan 
helyekké válnak, ahol a látogatók egymással 
szeretnének találkozni. Az egyetemi könyvtárak 
színvonalas színteret biztosítanak a tanuláshoz, 
a települési könyvtárak pedig olyan „alacsony 
küszöbű” tereket, ahol az emberek közös progra-
mokon vehetnek részt. Minden könyvtártípusban 
nagyobb az igény a találkozásra alkalmas terek-
re, amelyek filmezésre, hangfelvételek készíté-
sére, csevegésre, művészeti tevékenységekre is 
alkalmasak.
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2. Média és digitális átállás – Elméletben a digitális 
fejlemények, a technológiai fejlődés révén javul-
nia kellene az egyenlő hozzáférésnek. A digitális 
hordozókra való átállás eltérő ütemben zajlik. A 
prognózis szerint a digitális gyűjtemény felváltja 
a fizikait. Azonban minden könyvtártípus arról 
számol be, hogy a digitális média egyes követ-
kezményei és eredményei ellentétesek a könyvtár 
szerepével és a technológia által nyújtott lehető-
ségekkel.

3. Struktúra és együttműködés – A közös felelős-
ségvállalás többletmunkát jelent, ezért tisztázni 
kell, hogyan oszlik meg a felelősség. A regionális 
együttműködésben számos dolog vár rendezés-
re, és a közigazgatási átalakítás is hatni fog rá. 
Ki kell jelölni, hogy ki a szektor fejlesztésének 
fő felelőse.

4. Város és vidék – A könyvtári törvény kívánalmai 
eltérően érvényesülnek az egyes svéd könyvtárak-
ban, mind az egyes településeken, mind a városi 
és a vidéki környezetben. A hozzáférést mindig a 
helyi és a regionális adottságoknak megfelelően 
kell biztosítani.

5. Infrastruktúra – Ez az egyik legproblematikusabb 
terület: különböző, egymással nem kompatibilis 
könyvtári rendszerek működnek; nem tisztázott 
a felelősség kérdése; megoldatlan a kutatási 
eredmények nyílt hozzáférhetősége. Sok helyi 
kezdeményezés állt le pénzügyi és működtetési 
támogatás hiányában.

6. A könyvtáros szerepe – Ez egyre sokoldalúbbá 
válik, szakértői tudásra, folyamatos készségfej-
lesztésre van szükség. A közkönyvtárakban újfajta 
kompetenciákra, a tudományos és szakkönyvtá-
rakban például tudományos, kommunikációs és 
kiadói szaktudásra van szükség. Minden könyv-
tártípusban kívánatos a nyelvtudás.

7. Felsőoktatás és kutatás – A felsőoktatási autonó-
mia reformja a könyvtárakat az egyes intézmé-
nyek szerves részévé tette, az intézményi brand 
és marketing tekintetében is. A könyvtárak a tu-
dás előállításában, kiadókként a közreadásában is 
szerepet vállalnak, felelősek a tudománymetriai 
mérésekért, a fejlett keresési szolgáltatások üze-
meltetéséért.

8. Gyűjteményépítés – A kötelespéldány-szolgálta-
tásnak köszönhetően a svéd nemzeti könyvtár 
gazdag nyomtatott kulturális örökséget őriz. Az 
információhordozók fejlődése következtében 
megváltozott, és másfajta jogi szabályozást köve-
tel meg, hogy mit kell beszolgáltatni a kulturális 

örökséget őrző gyűjtemény számára. A nemzeti 
könyvtár és a Lundi Egyetemi Könyvtár mellett 
5 másik egyetemi könyvtár részesül nyomta-
tott kötelespéldányban, rájuk nem vonatkozik a 
megőrzési kötelezettség. Még nincs szabályozva, 
hogyan őrizzék meg a jövő számára a közösségi 
médiában zajló tevékenységek lenyomatát.

9. Iskolai könyvtárak – A könyvtári törvény szerint 
minden iskolában hozzáférést kell biztosítani egy 
iskolai könyvtárhoz. (Ez a hozzáférés szó nagy 
vitát váltott ki szakmai körökben.) A nemzeti 
könyvtár ezt követően az iskolai könyvtári szol-
gáltatást úgy definiálta, hogy hetente legalább 20 
órát nyitva kell tartania. Kiderült, hogy ezt alkal-
mazva a svéd tanulók több mint fele számára nem 
áll rendelkezésre személyzettel rendelkező iskolai 
könyvtár. Az iskolai könyvtárak fejlesztése ezért 
bekerült a kiemelt feladatok közé.

10. Mindenkinek! – Az 1994-es és a 2014-es svéd 
könyvtári törvény között az a különbség, hogy 
az utóbbi bevezette a „mindenki számára elérhe-
tő” megfogalmazást. Ez a fogalom kapcsolódik a 
szabad véleménynyilvánításhoz és az aktív, kife-
lé irányuló tevékenységekhez is, és elsősorban a 
közkönyvtárak esetében vet fel követelményeket. 
A gondolat gyakorlati megvalósítását az országos 
könyvtári stratégiában kell megfogalmazni.

(Hegyközi Ilona)

137/2017

roSa, Kathy – Storey, tom: american libraries in 2016 
: creating their future by connecting , collaborating and 
building community. – Bibliogr. In: iFla journal. – 42. 
(2016) 2., p. 85-101.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Amerikai könyvtárak 2016-ban: jövőjük biztosítása össze-
kapcsolódás, együttműködés és közösségépítés révén

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Könyvtárügy; Prognózis

A tanulmány áttekintés nyújt az amerikai könyv-
tárügyről, és bemutatja az amerikai könyvtárakat 
érintő trendeket és kihívásokat. Az Egyesült Álla-
mok könyvtárai bármilyen korú és hátterű látogatók 
számára nyújtanak hozzáférést az információhoz és 
a technológiához. Vannak települési és campus köz-
pontok, amelyek feladata a használók számára a ta-
nulmányaikhoz, a kutatáshoz és az élethosszig tartó 



Könyvtári Figyelõ 2017/3 439

tanuláshoz szükséges szolgáltatások és támogatás 
nyújtása. A könyvtárak továbbra is próbálják újra fel-
találni magukat a digitális korban felmerülő igények 
kielégítése érdekében, ugyanakkor olyan alapértékek 
megőrzésére törekednek, mint az együttműködés, 
megosztás és a szolgálat.

(Autoref.)

Lásd még 155

Központi szolgáltatások

138/2017

avraMova, Margarita Borisovna: Bibliotečnaâ statistika 
: v poiskah optimal’nyh rešenij In: Bibliotekovedenie. – 
(2016) 4., p. 386-392.
res. angol nyelven

Könyvtári statisztika: az optimális megoldások keresése 
oroszországban

Könyvtári rendszer; Közművelődési könyvtár; Statisztika

A közkönyvtárak szövetségi szintű statisztikai köve-
téséhez 2016-ban új űrlapot vezettek be; az esemény 
azért jelentős, mert a könyvtáros közösség évek óta 
szorgalmazta az egységes nyilvántartást. Az állami 
statisztikában először jelennek meg a más főhatóság-
hoz tartozó városi közkönyvtárak adatai, másrészt 
nem kell támaszkodni a hivatalos statisztika objektív 
adataira. A fő problémát a szövetségi szubjektumnak 
nevezett közigazgatási egységek statisztikai beszá-
moltatása okozta.
Abban a helyzetben, amikor a hivatalos statisztikában 
a könyvtáraknak különböző beszámolási formanyom-
tatványokat kellett kitölteniük, és a látókörből több 
ezer könyvtár kikerült, a probléma megoldását az Kö-
zös teljes szövegű adatbázisok össz-oroszországi pro-
jekt Az Oroszországi Föderáció szubjektumainak köz-
ponti könyvtárai fejezetében találták meg. Az Orosz-
országi Nemzeti Könyvtár (Rossijskaâ nacional’naâ 
biblioteka, RNB) és a központi könyvtárak közös 
erőfeszítésével már öt éve folyik a kulturális minisz-
tériumhoz tartozó állami és városi könyvtári hálózat 
figyelése (monitoring). Az RNB adatai szerint 2016. 
január 1-jén 43,3 ezer közkönyvtár volt, ebből 256 a 
szubjektumok központi könyvtára, 36,6 ezer városi 
könyvtár, 6,5 ezer kulturális-szabadidős és más, a la-
kosságnak könyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény 

szervezeti egységei. A falvakban a könyvtárak száma 
34,3 ezer, ami a kulturális minisztériumhoz tartozó 
könyvtárak 79%-a.
A közkönyvtári hálózatban a következő átalakítások 
mennek végbe:

csökken a hálózat tagjainak száma, összefonódik  –
a könyvtárak átszervezése és megszüntetése (3 
év alatt összesen 1902 könyvtár szűnt meg, ebből 
2015-ben 1113, köztük 700 falusi);
megmarad a regionális könyvtári rendszerek felap- –
rózottsága és sokfélesége (a kulturális-szabadidős 
intézményekben 6500 könyvtár működik);
a legtöbb régióban a könyvtári hálózat instabil és  –
változó struktúrájú, a városi könyvtárak átszerve-
zése a Brown-féle mozgással jellemezhető: könyv-
tárak kerülnek át szabadidős intézményekbe, míg 
mások visszakerülnek a szakmai hálózatba. Elő-
fordul, hogy a könyvtár többé nem önálló hálózati 
egység, másik könyvtárba integrálják, vagy fordít-
va: önálló hálózati egység lesz.

A gyermekkönyvtárak ismét önálló státuszt kapnak: 
ez szakmai önállóságot jelent a szolgáltatások szer-
vezésében, vonatkozik rájuk az új beszámolási rend, 
minden alapjuk megvan ahhoz, hogy elérhessék a 
Nemzeti Elektronikus Könyvtárat (NEB). Az átszer-
vezési folyamatok összefüggnek a helyi önkormány-
zati jogszabályok változásával; összességében azon-
ban az egész a könyvtári szféra kiadásainak csökken-
tésére irányuló politika következménye.
A közkönyvtárak éves adatainak összesítéséről szóló 
paragrafusba bekerült a „Könyvtár típusa”, a mind-
össze egysoros „ezen kívül: a könyvtári szolgáltatást 
nyújtó szervezeti egységek” meghatározás miatt az 
összesítésből hiányoznak

az összes könyvtártípus összesített adatai (beleért- –
ve a szervezeti egységeket is),
a gyermek-, falusi és központi könyvtári hálóza- –
tok adatai,
a szubjektumok központi könyvtárainak adatai, –
a szubjektumok központi könyvtári feladatait ellá- –
tó állami könyvtárak.

Az RNB-ben folytatott monitoring nyomán az össze-
sített éves adatokra számos javaslat született:

tartalmazniuk kell a városi könyvtárak, a szubjek- –
tumok állami könyvtárai és az egyéb, könyvtári te-
vékenységet folytató intézmények adatait;
teljes és objektív képet kell adniuk a közkönyvtári  –
hálózat struktúrájáról és szervezeti-jogi jellemző-
iről a könyvtári hálózati egységek, a jogi szemé-
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lyek (akiken keresztül folyik a finanszírozás) és a 
könyvtári egyesülések számáról.

Az összesített éves adatokra vonatkozó javaslatokat 
az RNB vezetésével működő módszertani munka-
csoport dolgozta ki. Ezek beillesztése az összesítési 
folyamatba lehetővé teszi az egységesítést a regio-
nális megközelítések helyett.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Együttmûködés
Lásd 161, 167, 174, 179, 182

Könyvtárosi hivatás

139/2017

BEZZUBIK, Edyta: Úvaha o profesní situaci knihovníků v 
Polsku In: Čtenář. – 68. (2016) 11., p. 392-395.

tanácskozás a lengyelországi könyvtáros hivatás helyze-
téről

Felmérés; Konferencia -nemzeti; Könyvtárosi hivatás; 
Munkabér, alkalmazás

2016 júniusában Karvinában nemzetközi konferen-
ciát szerveztek a lengyel könyvtárosok hivatásának 
társadalmi helyzetéről. A statisztikai adatok szerint 
2014-ben Lengyelországban 16198 személy töltött 
be könyvtárosi állást. A könyvtárosok iránti elvá-
rások az ismereteik és kompetenciáik tekintetében 
egyre nagyobbak, többségük a modern információs 
technológiákat jól ismerő képzett szakember, a saját 
szakmájuk reprezentálása azonban jóval kevésbé si-
keres a médiában.
A társadalom többsége a könyvtáros hivatást nyu-
godt, többségük unalmas munkának tartja, amely-
hez nem kell semmilyen képzettség. A könyvtáros 
kifejezés mögött az emberek többsége megsárgult 
katalóguscédulákat lapozgató és olvasgató, csendes, 
régimódi emberekre gondol. Ennek a közfelfogás-
nak a hatása a könyvtárosok megbecsültségében és 
finanszírozásában is érezhető.
A lengyel könyvtárosok többségének az a véleménye, 
hogy a mai feltételek között szakmájukban nem le-
het karriert építeni. Ezt a tudományos könyvtárakban 
dolgozók nagyobb arányban vélik, mint a közkönyv-

tárakban. 2005-ben jelent meg kutatási eredmény a 
könyvtáros hivatás értékeléséről, annak pozitív és 
negatív befolyásoló hatásairól. A negatív hatásokat 
a következő szempontok erősítik:

a fizetési feltételek nincsenek arányban az elvárt  –
készségekkel és kötelezettségekkel, nincs karrier-
tervezési lehetőség,
a hivatás nem kellő tisztelete, alulértékelése a fenn- –
tartók részéről, a könyvtárosok fontosságának két-
ségbe vonása.

Az alacsony finanszírozás az egyik legfőbb ok, amely 
miatt a könyvtárosok nem elégedettek a foglalkozá-
sukkal. A Statisztikai Hivatal 2014-es adatai szerint a 
könyvtárosok a szakemberek közé tartoznak, a fize-
tésük azonban a szakemberek közt a legalacsonyabb, 
feleannyi, mint az orvosoké, egyetemi tanároké és jó-
val kevesebb, mint a jogi végzettségűeké. A 2008-as 
bérfelmérés szerint a könyvtárosok fizetése a legala-
csonyabb kategóriába tartozik. A 2014-es adatok is 
ezt mutatják: egy kezdő könyvtáros átlagosan 1360 
złotyt (97 ezer Ft), egy 17 éves praxissal rendelkező 
könyvtáros 1483 złotyt (106 ezer Ft), egy 38 éves 
szolgálati idővel rendelkező könyvtáros 1867 złotyt 
(133 ezer Ft) keres egy átlagos közkönyvtárban. Ha 
más foglalkozásokkal hasonlítjuk össze a könyvtá-
rosok fizetését, egy átlagos könyvtáros fizetése a 
bolti eladóéval azonos, egy idősebb könyvtárosé a 
postai kézbesítőével, egy kutató könyvtáros keve-
sebbet keres, mint egy egészségügyi ápolónővér. Az 
adatok könyvtáranként eltérőek lehetnek, a vezetők 
mindenhol magasabb fizetést kapnak.
Ha európai összehasonlításban nézzük az adatokat, a 
nyugat-európai országok könyvtárosai a legrosszabb 
esetben is kétszer annyi fizetést kapnak, a legideáli-
sabb esetben pedig akár 8–11-szerese (Belgium, Ír-
ország, Nagy-Britannia) is lehet a fizetésük a poszt-
kommunista országok könyvtárosainak (Csehország, 
Lengyelország).
A helyzet javításáért a könyvtárosok is tehetnek, ha 
erősítik lobbitevékenységüket, szerepük és fontos-
ságuk elismertségének javítását a politikában és a 
társadalmi környezetben.
2013-ban Lengyelországban a politika dereguláció-
ról döntött 49 foglalkozás esetében, melyek között 
a könyvtárosság is szerepelt. Ez további értékcsök-
kenést és a hivatás presztízsének romlását jelenti, 
miután nem szükséges szakképzettség a szakma 
ellátásához. A feltételek könnyítése főként a tudo-
mányos könyvtárakban váltott ki nagy elégedetlen-
séget. Ezenkívül a gyakorlati időhöz kötött munka-
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körökben (kutató) a más felsőfokú végzettségűekkel 
való összehasonlíthatóság miatt eltörölték a korábbi 
előírásokat. Ezek a változások destruktív hatásúak 
a szakma egészét tekintve. Miközben a könyvtáros 
munkája nagy jelentőséggel bír, a foglalkozás presz-
tízse változatlanul nagyon alacsony, melyen a lengyel 
dereguláció tovább rontott.
A könyvtárosok közötti szolidaritás sem megfelelő, 
kevesen tagjai a szakmai szervezetnek és a szakszer-
vezetnek. Ezek a szervezetek tiltakoztak a deregulá-
ciós intézkedések ellen, javaslatokat tettek a könyv-
táros szakma érdekeinek képviseletében.

(Prókai Margit)

Lásd még 173

Oktatás és továbbképzés

140/2017

BuBeKina, nataliâ vladimirovna: distancionnoe 
obučenie v biblotekah : informacionnyj obzor èlektronnyh 
istočnikov In: Vestnik BAE. – (2016) 3., p. 39-42.

Távoktatás a könyvtárakban: az elektronikus források át-
tekintése

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Tanterv, óraterv; 
Távoktatás; Továbbképzés

A távoktatás története az 19. század második feléig 
nyúlik vissza, amikor az Egyesült Királyságban és 
Amerikában elkezdődött a tanítás a tananyag postai 
úton történő továbbításával. Oroszországban 1917-
ben hozták létre az első központot olyan gyerekek 
számára, akik valamilyen okból nem tudtak iskolába 
járni. A későbbiekben a Szovjetunióban kidolgozták 
az ún. konzultációs modellt, ami a levelező oktatás 
alapja. A távoktatás fejlődését az adatátvitel módja 
határozta meg: először a kézzel írott vagy nyomtatott 
anyagokat vasúton továbbították. Az 1920-as évek-
ben a rádió feltalálásával a rádióban tartott előadá-
sokat nyomtatott anyagokkal és élő foglalkozásokkal 
egészítették ki. Az 1950-es évektől a televízió vette 
át a vezető szerepet, a kapcsolatot a levelezés mellett 
nappali konzultációkon, rövid tanfolyamokon tartot-
ták. A 3. generáció az új információs és kommuni-
kációs technológiára épült: a kétoldalú kapcsolatok 
mind szinkron (audio- és videokonferenciák), mind 
aszinkron (e-mail, internet, telekonferencia) üzem-

módban működtek. A következő lépést a multimédiás 
adatok megjelenítésére alkalmas grafikus interfészek-
kel felszerelt személyi számítógépek megjelenése 
hozta. A távoktatás népszerűsége a hagyományos 
oktatás hatékonyságát sok esetben felülmúló eljárá-
soknak köszönhető.
A szakirodalom sokat foglalkozik a multimédiás és 
internettechnológiára épülő oktatással, de a könyv-
tárakról alig esik szó. Elsőként 2002-ben az iskolai 
könyvtárosok számára szerveztek távoktatást a posta 
igénybevételével. Az Oroszországi Iskolai Könyvtá-
rosok Egyesülete (RSBA) az RGB Oktató központjá-
val együttműködve dolgozta ki az oktatóprogramot, 
publikálta az előadásokat, anyagokat, kérdéseket 
és feladatokat az Iskolai könyvtár c. folyóiratban. 
A továbbképzésben több mint 100 könyvtáros vett 
részt. 2006-ban az RSBA a számítógépek használa-
táról szervezett távoktatási tanfolyamot. 2009-ben 
a Moszkvai Állami Kulturális és Művészeti Egye-
temmel (MGIK) indult kísérleti projekt keretében 
az RSBA mellett könyvtárosi iskolát hoztak létre 
távoktatási, át- és továbbképzési célra. Az iskolának 
nagy szerepe volt 2011-ben a könyvtárostanár stá-
tusz bevezetésében. Az MGIK és az RSBA összefo-
gásával számos tanfolyam indult, köztük a Tanulok 
blogban dolgozni témájú a kisebb városok és falvak 
iskolái számára. A tanultak alapján prezentációk, is-
kolai könyvtári blogok jelentek meg. A könyvtáro-
sok egyre többet használják a közösségi hálózatokat, 
ennek köszönhetően az olvasók partnereivé váltak, 
felkészülten tudnak segíteni a tanulóknak az infor-
mációkeresésben és -feldolgozásban.
Az Oroszországi Állami Gyermekkönyvtárban (RGDB) 
olyan érdekes témákban indítottak távoktatást, mint 
2016-ban az olvasás technológiájával és fejlesztésé-
vel foglalkozó ingyenes mesterkurzus, vagy a Gyer-
mekirodalom bibliográfiája továbbképző program. 
A fogyatékkal élő gyermekek korszerű könyvtári 
ellátásáról 72 órás tanfolyamot szerveztek.
A nagy központi könyvtáraktól a kisebb települése-
kig a távoktatási módszereket sokan alkalmazzák, 
ugyanakkor a tapasztalatokról az elektronikus forrá-
sokban kevés információ található, nincs a témában 
adatbázis. A felső- és középfokú szakképzésben nem 
használják a távoktatási rendszert, amit az oktatási in-
tézmények szegényes anyagi alapjaival magyaráznak, 
nem tanítják és alkalmazzák a korszerű információs 
technológiát, a könyvtáraknak általában nincs jogo-
sítványuk a képzésre.
Kevés az információ a FÁK-tagországok könyvtá-
raiban folyó távoktatás helyzetéről, pedig bizonyára 
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vannak tapasztalatok. Még az Oroszországi Népek 
Barátsága Egyetem Képzés és távoktatás a FÁK-
tagországokban portálján sem található információ a 
könyvtárak szerepéről az oktatási folyamatban.
Az új eszközök és technológiák magukkal hozzák a 
távoktatás újabb szakaszát; a vezető szerepet minden 
valószínűség szerint a határtalan lehetőségekkel bíró 
mesterséges intelligencia fogja játszani.

(Viszocsekné Péteri Éva)

141/2017

dudareva, ekaterina Borisovna: Stanovlenie distan-
cionnogo obrazovaniâ v Učebnom centre Rossijskoj go-
sudarstvennoj bibloteki : ot koncepcii k realizacii In: vest-
nik BAE. – (2016) 3., p. 37-38.

Távoktatás az Orosz Állami Könyvtár Oktatóközpontjá-
ban: a koncepciótól a megvalósításig

Nemzeti könyvtár; Távoktatás; Továbbképzés

Manapság nagy jelentősége van a folyamatos tanu-
lásnak, ezen belül a más módszerek mellett távok-
tatással is megvalósuló kiegészítő szakképzésnek. 
A képzés fejlesztésének korszerű tendenciáit olyan 
paradigmaváltási folyamatok határozzák meg, mint 
a folyamatos változások a viszonylagos stabilitás he-
lyett; a kommunikációban a földrajzi távolság nem 
jelent akadályt; az élet több területe lesz virtuális, az 
információs terek integrálódnak; a gazdasági élet a 
tudásra és az információs technológiára orientálódik. 
A képzés egyrészt az infrastruktúra humán potenciál-
ját biztosító forrássá válik, másrészt a szolgáltatások 
folyamatosan bővülő piaca lesz. Ahhoz, hogy egy 
ország integrálódni tudjon a világ információs tár-
sadalmába, lényeges változások szükségesek az ok-
tatás minden szakaszában. Az „életre szóló tanulást” 
az „egész életen át tartó tanulás” koncepciója váltja 
fel. Szükségessé vált a mai igényeknek megfelelő 
tartalmú képzési programok, módszerek és oktatási 
formák kidolgozása; ha mindez távoktatási formá-
ban működik, a résztvevők szakmai és személyiségi 
fejlődésükhöz egyéni tanulási pályát alakíthatnak ki 
maguknak.
Alapszabályzata szerint az Oroszországi Állami 
Könyvtár (Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, 
RGB) egyik feladata a képzés. A posztgraduális és 
a kiegészítő szakirányú képzésre létrehozott oktató 
központ a könyvtár szervezeti egysége, ahol a kor-
szerű technológia alapján megújították a képzési te-

vékenységet, megteremtették a távoktatási rendszert, 
áttértek a nyílt képzési rendszerre. A célok között 
szerepelt:

innovációs módszerek és eljárások kidolgozása és  –
alkalmazása az információs-kommunikációs tech-
nológiák bevezetéséhez;
a szakemberek információs kultúrájának fejlesz- –
tése;
a könyvtár információs forrásainak felhasználása a  –
képzésben és a tudományos munkában;
az oroszországi és a FÁK-tagországokbeli könyv- –
tári szakemberek szakmai átképzése.

A képzés megszervezése egységes rendszer létreho-
zását feltételezi, amely magában foglalja az oktató 
központ ez irányú stratégiáját és a központi irányítást. 
Ez utóbbi elemei:

normatív-jogi biztosítás – a vonatkozó oroszországi  –
törvények és az RGB szabályzata alapján;
anyagi-műszaki bázis – az oktató központ számára  –
a megfelelő hardver/szoftver fejlesztése, a működő 
eszközök megújítása;
oktatók – első lépés a tantárgyak elektronikus tan- –
anyagainak és módszertani anyagainak a kidolgo-
zása; a hagyományos és a távoktatás integrációját 
figyelembe véve először rövid továbbképző tanfo-
lyamokat szerveztek az alkalmazandó pedagógiai 
módszerekről az oktató központ munkatársainak 
és oktatóinak;
tanítási-módszertani biztosítás. –

A „Felsőfokú könyvtári kurzusok – távoktatás” szak-
mai átképzési program megvalósítása további fejlesz-
téseket és alapvető kérdések megoldását igényli:

a távoktatás költségeinek meghatározása úgy,  –
hogy azok megtérüljenek: az elektronikus kurzus 
költségei 30%-kal alacsonyabbak, mint a nappa-
li képzésé;
az RGB vezetőségének döntése a program megva- –
lósításhoz szükséges platformról;
olyan technológia alkalmazása, amely a hallgatók  –
számára kényelmes, önálló munkalehetőséget biz-
tosít a vizsgára készüléshez;
elektronikus oktatási-módszertani anyagok kidol- –
gozása a kurzus számára: annotációk, munkaprog-
ramok, útmutatók az egyes tantárgyakhoz, a tanu-
lási segédletek, gyakorlati munkatémák, tesztek, 
elektronikus könyvtári programok jegyzékei;
a jogi viszonyok szabályozása az RGB és az ok- –
tatók, a tantárgyak szerzői között a szellemi tulaj-
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donjogról;
hallgatók toborzása; –
a képzési program 2015 februárjában indult, újabb  –
évfolyamokat a tanév során két alkalommal (febru-
ár–május, szeptember–december) indítanak.

(Viszocsekné Péteri Éva)

142/2017

Fallon, helen – ConnauGhton, laura: using a 
World Café to explore new spaces and new models for 
front line services : a case study from the Irish university 
library sector. – Bibliogr. In: New review of academic li-
brarianship. – 22. (2016) 1., p. 43-59.

Új terek és új modellek kipróbálása az ír egyetemi könyv-
tárak olvasószolgálatában. Esettanulmány a világkávé-
ház-módszer alkalmazásáról

Egyetemi könyvtár; Esettanulmány; Továbbképzés

A Maynooth University Library 2015-ben innová-
ciós továbbképzési napot szervezett. A program, 
amelyen 11 intézmény 61 munkatársa vett részt, 
három részből állt: a könyvtár bemutatásából, a 
CONUL (Consortium of National and University 
Libraries) könyvtárainak bemutatkozásából és egy 
világkávéházból (ezt tudáskávéháznak is szokták 
nevezni), amelyet az első két program voltaképpen 
előkészített.
A világkávéház a részvételi módszerek új generá-
cióját képviseli; egy helyen hozzák össze egy bizo-
nyos, a résztvevők mindegyike számára fontos téma 
megbeszélésére az összes érintettet. A beszélgetések 
különböző asztaloknál zajlanak, az egyes asztalok-
nál házigazdák működnek, őket előzetesen kiképzik 
a módszerről. Nem moderátorai a beszélgetéseknek, 
hanem köszöntik az újonnan bekapcsolódó résztve-
vőket, és tájékoztatják őket a beszélgetések addigi 
lefolyásáról.
A módszer, amelyet 1995 óta alkalmaznak, hét alap-
elven nyugszik:

legyen egy világos cél – ebben az esetben az 1. 
olvasószolgálatban bekövetkező változások (az 
önkiszolgálás terjedése és az információtechno-
lógiával kapcsolatos szolgáltatások térhódítása) 
megvitatása;
legyen barátságos a környezet, ahol a beszélgetés 2. 
zajlik – egy flexibilis oktatási termet rendeztek be 
a célra: posztereket helyeztek el; az asztalokra fir-
káláshoz papírterítőket tettek, továbbá írószert és 

ragasztós cédulákat bocsátottak rendelkezésre;
legyen a téma fontos a résztvevők számára – a cél 3. 
nem az, hogy azonnal megtalálják a válaszokat, 
hanem hogy megvitassák a felmerülő kérdéseket, 
és bárki elmondhassa a véleményét; két kérdést 
tűztek napirendre: melyek az olvasószolgálat je-
lenlegi kihívásai és lehetőségei, illetve mit lehet 
tenni, hogy az olvasószolgálati munka folyama-
tosan magas színvonalú legyen;
mindenki hozzászólása számít – a résztvevők 4. 
meghatározott időközönként költöznek az aszta-
lok között (egyidejűleg legalább három beszél-
getés zajlik); az élénk beszélgetések alkalmával 
mindenki lehetőséget kap arra, hogy megnyilat-
kozzon, feljegyzéseket készítsen, mondandóját 
illusztrálja, vagy csak megfigyelje a diskurzust;
a módszer révén lehetőség nyílik a különböző 5. 
nézőpontok találkozására – az egyes asztaloknál 
más-más intézmények munkatársai ülnek, akik 
egymást nem ismerik, de az eseményt követő-
en nem ritkán tartós munkakapcsolat jön létre 
köztük;
egymásra figyelés – az asztalok házigazdái azt 6. 
szorgalmazzák, hogy a résztvevők reflektáljanak 
a felvetésekre, és előítéletektől mentesen fontol-
ják meg azokat;
a program utolsó 20 percében nyílt ülésre kerül 7. 
sor, a következtetések közös levonására.

Két hét múlva a résztvevők e-mailben megkapták a 
visszacsatolások összegzését, az eseményről készült 
fotókból és a feljegyzésekből készült kollázzsal egye-
temben. A program értékeléséből kiderült, hogy a 
résztvevők kedvezően ítélték meg a módszert: gyak-
rabban és hosszabb ideig is szívesen beszélgetnének 
fontos szakmai kérdésekről, más könyvtártípusokban 
dolgozókkal is konzultálnának. Többféle továbbkép-
zést igényelnének, szeretnének többször találkozni és 
véleményüket megosztani kollégáikkal.
A beszélgetések rávilágítottak a felsőoktatási könyv-
tárak közös problémáira. Az ír egyetemeken bővül a 
külföldi hallgatók köre. Az újonnan felvettek közel 
7%-a előzetesen jelezte, hogy valamilyen segítség-
re szorul. Az idősebb korú hallgatók is fokozottan 
igénylik a könyvtáros segítségét. Gondoskodni kell 
a nyugdíjba vonuló könyvtárosok pótlásáról és a fi-
atalításról, a munkahelyi elismerésről. A színvona-
las szolgáltatásra való igényt össze kell hangolni a 
változó használói elvárásokkal. Az olvasószolgálat 
a könyvtári marketing kulcsfontosságú helyszíne; 
hatékony marketing viszonylag kevés pénzből is 
kivihető, például a közösségi média segítségével. A 
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könyvtárosok továbbképzését különböző együttmű-
ködési formák és egyesületi keretek között célszerű 
megvalósítani.
A világkávéház megrendezését követően jelentés 
készült, amely helyi és országos teendőket és aján-
lásokat egyaránt megfogalmazott.

(Hegyközi Ilona)

143/2017

lee, Jongwook – anderSon, amelia – Burnett, 
Gary: Peer relationships and mentoring between LIS doc-
toral students : a qualitative approach. – Bibliogr. In: Jour-
nal of librarianship and information science. – 49. (2017) 
1., p. 115-124.

A könyvtár- és információtudományi doktoranduszok egy-
más közötti kapcsolatai: egy felmérés eredményei

Felmérés; Információáramlás; Könyvtáros-utánpótlás; 
Könyvtárosképzés -posztgraduális

Annak ellenére, hogy a csoporttársak rendkívül 
fontos szerepet játszanak a doktoranduszok szo-
cializációjában, viszonylag kevés kutató tanulmá-
nyozta a csoporttársak közti kapcsolatok típusait és 
a doktoranduszok között folyó információcserét. A 
tanulmány célja, hogy feltárja, mi a doktoranduszok 
véleménye a társaikkal való kapcsolatukról és a 
könyvtár- és információtudományi programon be-
lüli informális mentorálásról. A szerzők Kram & 
Isabella (The Role of Peer Relationships in Career 
Development, 1985) keretrendszerét alkalmazták, 
melyet a szerzők szervezeti környezetben dolgoztak 
ki, hogy vizsgálják a könyvtár- és információtudo-
mányi doktoranduszok közötti kapcsolatok típusa-
it. A 12 doktorandusz interjú feltárja egy kohorsz, 
társadalmi/tudományos és más csoportok létezését, 
melyek Kram & Isabella csoporttársi kapcsolatainak 
kontinuumába illeszthetők, s melyeket speciális, kol-
legiális és információs társként kategorizálnak. Ez a 
keret azonban nem tud választ adni a tanulmányban 
leírt diszfunkcionális kapcsolatokra. A csoporttár-
si kapcsolatok és a csoporttársi mentorálás közötti 
különbségek tekintetében a válaszadók hajlottak 
arra, hogy a mentorálást olyan fejlesztési funkció-
nak tekintsék, amely a csoporttársi kapcsolatokban 
működik. Ezután a szerzők a doktoranduszok infor-
mációcseréjének öt típusát sorolják fel: a) alapvető 
(b) adminisztratív, (c) szakmai, (d) társadalmi és (e) 
személyes információkat, és úgy gondolják, hogy a 

csoporttársi viszonyok befolyásolják az információ-
cserében a témák változatosságát és a bennük való 
kibontakozás mértékét.

(Autoref.)

144/2017

MulliKen, adina – dJenno, Mireille: Faculty visions 
for teaching web accessibility within LIS curricula in the 
united States : a qualitative study. – Bibliogr. In: the li-
brary quarterly. – 87. (2017) 1., p. 36-54.

A webes akadálymentesítés oktatása az amerikai 
könyvtárosképzésben

Egyetemi oktató; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Köz vé le-
mény kutatás; Tanterv, óraterv

Ez a minőségi tanulmány az Egyesült Államok 
könyvtár- és információtudományi (LIS) oktatóinak 
véleményét vizsgálja a webes akadálymentesítés ok-
tatása terén. A „Webes akadálymentesítés” egyszerű-
en úgy definiálható, hogy mindenki számára hozzá-
férhetővé teszik a weboldalakat, beleértve a fogyaték-
kal élőket is. A tanulmányhoz nyolc LIS professzorral 
és két végzős LIS-hallgatóval, illetve olyan nemrég 
végzett öregdiákokkal készítettek interjút, akik az 
akadálymentesítés iránt érdeklődtek. Az eredmények 
azt mutatták, hogy bár néhány kar már elkezdte, a 
megkérdezettek többsége úgy gondolta, hogy hasz-
nos lenne tanítani a webes akadálymentesítést számos 
LIS-tanfolyamon. Azonban a látszólagos konszenzus 
ellenére ritka volt a webes akadálymentesítés tanterv-
be való beépítése. A tanulmány feltárja a webes aka-
dálymentesítés marginalizálását a LIS-ben. A szerzők 
azt állítják, hogy a webes akadálymentesítésnek a 
LIS-tantervekbe történő integrálására irányuló kez-
deményezések nagyobb támogatása elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a végzett szakemberek megfeleljenek a 
jogi normáknak és a szakmai értékeknek

(Autoref.)

145/2017

Shu, Fei – MonGeon, Phillippe: The evolution of iSchool 
movement (1988–013) : a bibliometric view. – Bibliogr. 31 
tétel In: Education for information. – 32. (2016) 4., p. 359-
373.

az iSchool mozgalom kialakulása (1988–2013) 
bibliometriai nézőpontból
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Disszertáció -könyvtártudományi; Felmérés; Könyvt á ros-
kép zés -felsőfokú; Könyvtárosképző intézmény

Az iSchool mozgalom vitatott téma a könyvtár- és 
információtudományi (LIS) közösségen belül. So-
kan azt állítják, hogy a mozgalom elszigeteli a ki-
sebb könyvtárosképző intézményeket, és megosztja 
a LIS-közösséget, míg mások szerint szélesíti a LIS 
területét, és egy nyitott és határtalan iField (i-terület) 
kialakulását segíti. A tanulmány az iSchool mozga-

lom fejlődését tekinti át az 1970-es évektől kezdve a 
könyvtár- és információtudományi doktori disszer-
tációkban talált tárgykörök alakulásának elemzésé-
vel. Az eredmények szerint az iSchool mozgalom a 
könyvtár- és információtudomány trendjeit tükrözi a 
fő kutatási témák változásai és az interdiszciplinaritás 
tekintetében.

(Autoref.)

Lásd még 185

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

Nemzeti könyvtárak

146/2017

BerthiauMe, Guy – niChollS, Sandra: the twain 
shall meet : 10 years of evolution and innovation at Li-
brary and archives Canada. – Bibliogr. In: iFla journal. 
– 42. (2016) 2., p. 140-145.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

A fejlődés és innováció 10 éve a Kanadai Könyvtár és 
levéltárban

Fejlesztési terv; Levéltár; Nemzeti gyűjtemény; Nemzeti 
könyvtár

Kanada a világ egyik első országa volt, amely egyesí-
tette nemzeti könyvtárát és nemzeti levéltárát: 2004-
ben így jött létre a Kanadai Könyvtár és Levéltár 
(Library and Archives Canada, LAC), egy újfajta 
tudásközpont, amely teljesen integrálta a két terüle-
tet, és felkészült a 21. század információs kihívásaira. 
Az új intézmény a nemzeti kulturális örökség kétféle 
hagyományára építve olyan területek felé kívánt elin-
dulni, amelyeket a múltban sem a könyvtárak, sem a 
levéltárak nem tudtak lefedni. A többféle médiumon 
létező, kiadott és nem publikált, köz- és magáncélú 
dokumentumokat egy példátlan egyesített gyűjte-
ménybe foglalták, a „dokumentumörökség” kifejezés 
legtágabb értelmében. Ez a merész újítás látnokinak 
bizonyult, hiszen Kanada kollektív emlékezete az el-

múlt években olyan új formákban is megnyilvánul, 
mint például a rövid és mulandó tweet-üzenetek.
A 2002 és 2009 közötti évek a célkitűzések idő-
szakát jelentették a LAC életében. Lefektették az 
új intézmény legfontosabb alapelveit, amelynek 
kulcsszavai: hozzáférhetőség, analóg helyett digi-
tális és a felhasználóra való fókuszálás. Ezekben az 
években a kötelespéldány-szolgáltatást is módosí-
tották, belefoglalva az elektronikus publikációkat, 
a digitális zenei anyagokat és az online hírlapokat 
is. 2006-ban a LAC megkezdte a kanadai weblapok 
archiválását. A könyvtár és levéltár egyesítése közös 
gyűjteményszervezést, gyarapítást, megőrzési tervet, 
metaadat-kezelést és közös olvasó/kutatószolgálatot 
volt maga után. Az egyesített intézmény egy új hon-
lapot kapott, amely az összes szolgáltatáshoz hoz-
záférést biztosít.
A könyvtárügy és a levéltárügy összeházasítása ter-
mészetesen problémákat is hozott, elsősorban terri-
toriális feszültségeket, amelyeken a könyvtárosoknak 
és levéltárosoknak – önálló szakmai identitásukat 
nem feladva – felül kellett emelkedniük.
2009 és 2014 között a LAC-nak kormányzati forrás-
csökkentés miatt újra kellett terveznie programjait. 
Ez egyben lehetőséget adott új ötletek kipróbálására, 
például egy új gyűjtemény létrehozására az őslakos 
közösséghez kapcsolódó forrásokból, vagy éppen a 
reprográfiai szolgáltatások modernizálására. Tárgya-
lások indultak az OCLC-vel az AMICUS integrált 
könyvtári rendszer lecserélésére. A digitális tartalom 
archiválásának kapacitását mindeközben havi 8 mil-
lió képre emelték.


