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utolsó időszak, ami még teljes egészében feltárható és 
megőrizhető a papír alapú dokumentumok révén.)
A szerzői könyvtárak – és még inkább az iratgyűj-
temények, levelezések, azaz a szerzői levéltárak – , 
amelyek ajándékozás, hagyaték vagy vásárlás révén 
kerülnek könyvtárak birtokába (vagy használatába 
pl. tartós letétként) számos jogi problémát is felvet-
nek, a szerzői jogoktól a magánszféra és a személyes 
adatok védelméig, gyakran nemcsak jogszabályok, 
hanem a birtokba (vagy használatba) adással kapcso-
latos szerződéses kikötések alapján is. Bibliográfiai 
szempontból – csak három évszázadot tekintve – je-
lentős különbségek tapasztalhatók: az 1700-as évek 
(magán)könyvtárai a kor enciklopédikus gondolko-
dását tükrözik; a 19. századot egyrészt az ismeretek 
(és a tudományok) mind erősebb specializálódása 
és a nyomtatás tömegtermeléssé válása, másrészt a 
nemzettudat megerősödése és a nagy főúri, egyházi 
gyűjtemények jelentős részének nyilvánossá válása 
(gyakran állami tulajdonba – vagy állami fenntartá-
sú intézmény, pl. egyetem – tulajdonába kerülése) 
jellemzi.
Míg a korábbi magánkönyvtárak többnyire főúri 
(uralkodói) családok, illetve egyházi intézmények 
(püspökség, monostor) tudatosan gyarapított gyűj-
teményei (még ha alapításuk vagy jelentős fejlesz-

tésük személyekhez is köthetők), a huszadik századi 
szerzői könyvtár teljes mértékben egy (alkotó) sze-
mélyhez kötődik. Állománya mégsem csak tulajdo-
nosának munkásságát tükrözi, hiszen ott vannak az 
éppen csak elolvasott, kíváncsiságból vagy bibliofil 
szempontból beszerzett, és különböző alkalmakkor, 
innen-onnan kapott könyvek is.
Könyvtári szempontból a kérdések már a beszerzés 
(vagy elfogadás) előtt kezdődnek: illik-e a szerzői 
könyvtár a gyűjteményünkbe illetve feladatkörünk-
be, a birtokba adás feltételei nem teszik-e nehézkessé 
használatát, tudjuk-e, akarjuk-e teljesíteni a kikötése-
ket? És ha a gyűjtemény már a falakon belül van: ho-
gyan helyezzük el, megőrizzük-e eredeti felállítását 
(de mindenképpen dokumentálnunk kell azt); feltárá-
sa pedig olyan leírási módot igényel, mely egyaránt 
alkalmas a könyvek és az iratok feldolgozására, és 
lehetővé teszi együttes kezelésüket. Végül – de el-
sősorban – mindezt azért, hogy a szerzői könyvtár 
a kulturális örökség használható részévé váljék. A 
„szerzői könyvtár” könyv- és levéltári anyagot egy-
aránt tartalmaz: nyilvánvaló ez esetben is a kulturális 
intézmények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) 
mindig hangsúlyozott együttműködése.

(Mohor Jenő)

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás
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BreedinG, Marshall: Meeting the challenge of simulta-
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a digitális, elektronikus és nyomtatott dokumentumok 
egyidejű kezelésének kihívásai
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A gyűjtemények hatékony és felelősségteles kezelése 
a könyvtárakba bekerülő újfajta dokumentumok és 

új formátumok miatt hatalmas kihívások elé állítja a 
könyvtárosokat. Manapság a nyomtatott dokumen-
tumokon túl más formában is kerülnek anyagok a 
könyvtári állományba, így elektronikusak és digitá-
lisak is szép számban megjelennek a gyűjtemények-
ben. Ezeket a könyvtáraknak ugyanúgy tudni kell 
kezelni – beszerezni, leírni és a hozzáférést biztosíta-
ni – ahogy korábban a nyomtatott dokumentumokat. 
Minden könyvtártípusnál eltér a gyűjtött és szolgál-
tatott dokumentumok formátumának aránya, ebből 
következik, hogy más és más utat fognak választani a 
könyvtárak hibrid gyűjteményük minél hatékonyabb 
kezelésére és kereshetőségének biztosítására.
Mind a nyomtatott és a fizikai, mind az elektronikus 
és a digitális forrásoknak megvannak a buktatói. A 
nyomtatott és/vagy fizikailag megfogható dokumen-
tumoknál az eddig általános, megszokott fajták mel-
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lett megjelennek az egyéni kölcsönzési feltételekkel 
bíró technikai eszközök (tablet, wifi, hotspot), vagy 
a szolgáltatások bővítéseként például a festmények. 
Ezek is a gyűjtemény részét képezik minden kocká-
zattal együtt, legyen az a kereslet csökkenése vagy 
rongálódás. Az elektronikus dokumentumok esetében 
kihívás a nyílt hozzáférésű tartalmak feldolgozása, 
visszakeresése és a hozzáférés biztosítása, ez külö-
nösen a helyi repozitóriumok tekintetében fontos. 
A digitális gyűjtemények digitalizált és digitálisan 
létrejött dokumentumai esetében egyre növekszik 
a nem szöveges formátumok, így a fényképek, ké-
pek, kéziratok, térképek, audio- és videoanyagok 
száma. A szerző számára a digitális és elektronikus 
források közti határ nehezen meghúzható, az előbbi 
kategóriába sorol minden általánosan elérhető vagy 
a könyvtár által válogatott dokumentumot, ami lehet 
helyi digitális gyűjtemény vagy egyedi tartalom. A 
digitális objektumok és a metaadatok kezelésére so-
kan választják a DAM (Digital Asset Management) 
rendszerek valamely típusát.
A könyvtáraknak a forrásokat komplexen, nem integ-
rált rendszerben kell kezelniük, az eddig alkalmazott 
gyűjteménykezelési technológiák ívét az állomány és 
szolgáltathatóságának igénye rajzolja meg. A hibrid 
gyűjtemények forráskezelési stratégiájának kialakí-
tása szorosan összefonódik a használt szoftverrel. Az 
integrált rendszerek nem elegendőek az elektronikus 
dokumentumok kezeléséhez, a könyvtáraknak más 
technológiai eszközökre van szükségük. Több könyv-
tár kezdeményezi dokumentumai digitalizálását és az 
egységes DAM rendszer létrehozását.
A gyűjteményekben megjelenő új formátumokkal a 
különböző könyvtártípusok eltérő pozícióból néz-
nek szembe, és eltérő megoldásokat alkalmaznak. 
A felsőoktatási könyvtárakat az elektronikus folyó-
iratok kezelése állította nehézségek elé, céljuk, hogy 
egy platformon lehessen kezelni az elektronikus és 
nyomtatott dokumentumokat. A közkönyvtárak ez-
zel szemben kevésbé vannak még kitéve a kurrens, 
elektronikus folyóiratok nyomásának, az ő esetükben 
a nyomatott dokumentumok teszik ki a gyarapítás 
nagy részét. Természetesen náluk is megjelennek 
más dokumentumtípusok (e-könyvek, hangos köny-
vek), ám ezeket külső partnerek által szolgáltatják 
(OverDrive).
Sok szempontot figyelembe kell venni, mikor egy 
könyvtár megalkotja gyűjteménykezelési stratégiá-
ját. A megfelelő humán és technológiai forrásokon 
túl azt, hogy a gyűjtemény milyen támogatókat tud 
megnyerni magának az új stratégia alkalmazásával, 

hogy megfelelő minőségű metaadatok álljanak ren-
delkezésére, hogy együtt tudjon működni más intéz-
ményekkel gyűjteménye népszerűsítésében
A könyvtárak talán legfontosabb feladata a jövőre 
való felkészülés. A könyvtári gyűjtemények az utób-
bi két évtizedben hatalmas átalakuláson mentek át. 
A gyűjteményhez alakított, előrelátó menedzsment-
tel és egy kiterjesztett technológiai rendszerrel jól fel 
lehetne készülni a jövőbeli formátumok kezelésére. 
A MARC-nak a BIBFRAME-mel való végleges he-
lyettesítése jó példa arra, hogyan változhat a techno-
lógia úgy, hogy az a könyvtárosnak és felhasználónak 
egyaránt megfelelő legyen.

(Horváth Adrienn)
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A nyomtatott dokumentumgyűjtemények selejtezése a 
német tudományos könyvtárakban
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Az utóbbi két évtizedben egyre szélesebb körben vált 
elfogadottá a selejtezés a tudományos könyvtári há-
lózatban. Az új könyvtárvezetési kézikönyvek a se-
lejtezést a tudományos könyvtárakban a gyűjtemény-
szervezési gyakorlat integráns részeként tanítják. A 
tanulmány első része statisztikai adatok segítségével 
nyújt áttekintést a selejtezés gyakorlatáról. A második 
rész a jogi keretekre fókuszál, különös tekintettel az 
egyes szövetségi államok selejtezési irányelveire.

(Autoref.)
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SvoBoda, MartIn: CzechELib – projekt 12:05 In: Čtenář. 
– 68. (2016) 12., p. 423-428.

A CzechElib – 12:05-ös projekt

Állománygyarapítás; Együttműködés -belföldi; Elektroni-
kus dokumentum

A CzechElib elnevezés az elektronikus információ-
források nemzeti licencű kialakításának projektjét 
takarja, mely rendszerszerű változásokat hoz a for-
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rások biztosításában a használók, a tudomány és a 
kutatás számára egyaránt. A projekt keretében az in-
formációforrások biztosítása a RIS3 (Research and 
Innovation Strategy for Smart Specialisation) nemze-
ti stratégiával összhangban valósul meg, 2017–2022 
között, 2018–2020 között az EISZ forrásait is ebből 
biztosítva.
Miért 12:05? Mert a projektnek már jóval korábban, 
2012 körül el kellett volna kezdődnie, ezért az utolsó 
utáni pillanatot jelenti az időpont. A Nemzeti Műsza-
ki Könyvtár 2016 nyarán tudta meg, hogy a projekt 
megvalósítását 2017 elejétől 1,3 milliárd korona tá-
mogatással fogja megkezdeni, a finanszírozást az év 
végéig megkapja. A Cseh Köztársaságban jelenleg 18 
konzorcium együttműködése biztosítja az EISZ-hez 
való hozzáférést 130 intézmény számára (felsőokta-
tási, tudományos, nagykönyvtárak). Ez azzal a prob-
lémával jár, hogy bizonyos források előfizetésében 
duplikálódás jelentkezik, más intézmények pedig 
saját forrásuk terhére fizetnek elő.
A problémák a következők: nem létezik nemzeti 
szintű felmérés az igényekről, a megállapodás nem 
hatékony és egységes, az adminisztrációs terheket 
tíz intézmény viseli, sokszor kiszámíthatatlanul, nin-
csenek egységes licencfeltételek, eltérőek a fizetési 
terminusok, nem léteznek EISZ portfóliós eszközök, 
az EISZ-használat statisztikái nem összevethetőek, 
gyakran nem elérhetők, a bibliometriai szolgáltatások 
számára nincs központi támogatás, a nemzeti rep-
rezentációk nem jelennek meg nemzetközi szinten, 
nincs megállapodás a kiadókkal az előfizetéses EISZ 
és az OA (Open Access) tartalmak között.
A projekt globális célja ezért az információforrások 
hatékonyabb biztosítása a használók számára. Ezért 
alakul meg a nemzeti licenc központ, a CzechElib, 
mely egységes és költséghatékony módon változtatja 
meg az eddigi gyakorlatot. 2018–2020 között a pro-
jekt számára rendelkezésre álló keretből fizetik elő 
az információforrásokat, ami nemzeti és intézményi 
szinteken is megkönnyíti a kutatásokhoz való hozzá-
férést. Az EU-val társfinanszírozott projekt maximá-
lis átláthatóságot biztosít, szigorú szabályok alapján 
működő operációs rendszer és független szakértők 
ellenőrzése mellett.
A projektben bekövetkező változások eredménye a 
töredezettség megszüntetése, amely a Nemzeti Mű-
szaki Könyvtár által a CzechElib-ben valósul meg. 
A nyilvános források biztosítása, az egységes nem-
zeti stratégia és a szolgáltatások professzionalizálása 
kedvezőbb feltételeket és csökkenő adminisztrációs 
terheket jelent az intézmények számára. Javulnak 

az EISZ-hozzáférés feltételei komplex információs 
szolgáltatások keretében. Lehetővé válik az előfize-
tett tartalmak hosszú távú archiválása és a használók 
számára képzések tartása. Előnyösebb lesz a kutatási 
eredmények értékelésének támogatása, a fejlesztés 
és az innováció, erősödnek a nemzetközi keretek. 
A szolgáltatás a nagyközönség, a kutatóintézetek és 
felsőoktatási szervezetek munkatársai és hallgatói, a 
nyilvános, állami szervek számára lesz elérhető.
A projektet hét kulcstevékenység fogja össze: pro-
jektirányítás, a CzechElib kialakítása és fejlesztése, 
az EISZ-források rendszerhasználati szabályainak, 
licencbiztosításának kialakítása és fejlesztése, az 
EISZ forrásaihoz való hozzáférés rendszerszerű ad-
minisztratív feladatai, a központ működésének tech-
nikai megvalósítása, az EISZ népszerűsítése, közön-
ségkapcsolatai, befejező munkálatok.
A projekt innovatív ereje abban rejlik, hogy egy 
központi helyre összpontosítja a know-how-t és a 
pénzügyi eszközöket a CzechElib keretében működő 
nemzeti licenc központban. Működése hatékonyabbá 
válik a források hozzáférésének biztosításában. A for-
rások 90%-át a 2018–2020 közti előfizetésekre for-
dítják, a többit, mintegy 122 millió koronát a központ 
kialakítására és működtetésére költenek.
Ezáltal a CzechElib a használók számára egysé-
ges, összevethető feltételeket és szabályokat, csök-
kenő adminisztratív terheket jelent intézményen-
ként. A Cseh Köztársaság nemzetközi szinten is 
paradigmatikus változásokra készül, mely az eddigi 
előfizetéses modellről a nyílt hozzáféréses megálla-
podására törekszik a kiadókkal.

(Prókai Margit)

Lásd még 149

Állományvédelem
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day, Michael [et al.]: The preservation of disk-based con-
tent at the British Library : lessons from the Flashback 
project In: Alexandria. – 26. (2016) 3., p. 216-234.

A lemezen tárolt tartalmak megőrzése a British Library-
ben: a Flashback projekt tanulságai
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Hardver; Mágneslemez; Megőrzés; Nemzeti könyvtár; 
Optikai lemez; Szoftver

A British Library az Egyesült Királyság nemzeti 
könyvtáraként hatalmas mennyiségű digitális tartal-
mat őriz, digitalizált és a digitálisan létrejött (born 
digital) dokumentumokat egyaránt. Ez utóbbiak szá-
ma 2013 óta ugrott meg, amikor a kötelespéldány-
rendeletet kiterjesztették a digitális dokumentumokra, 
e-folyóiratokra, e-könyvekre, és ekkor indult meg a 
brit webtér rendszeres webaratása is.
A könyvtár digitális megőrzési csapatának figyelme 
ezzel párhuzamosan egy más gyűjteményrész felé 
fordult: az 1980-as és a 2000-es évek közötti időszak 
öröksége, a könyvtár állományában lévő floppy, CD 
és DVD lemezek sokasága más jellegű problémákat 
vet fel – becslések szerint a CD-k és a DVD-k élet-
tartama a tárolási körülményektől függően 5–10, a 
floppy lemezeké 1–30 év, arról nem is beszélve, hogy 
a lejátszásukhoz szükséges technológia sem áll már 
feltétlenül rendelkezésre. Mindezek gyors beavatko-
zást sürgetnek, ezért a British Library 2015–2016-
ban működésképességi projektet indított Flashback 
néven, amelynek keretében egy kisszámú mintán 
próbálták ki az adatmentési technológiákat azzal a 
céllal, hogy a kísérletezésből később mindennapi 
ügymenet lehessen, amelynek a költségvonzatát is 
fel lehet becsülni. A projektiroda digitális megőrzési 
munkatársak, informatikusok és az adott gyűjtemény-
rész referenseinek részvételével állt fel.
A projekthez a gyűjteményrész összetételének vizsgá-
lata után 50 lemezt választottak, amelyek több adat-
hordozó-típust, hardverkövetelményt, rendszerkör-
nyezetet, fájltípust és dokumentumtípust reprezen-
táltak. A következő lépés az igazságügyi informatika 
módszereit használó adatmentés volt disk imaging 
eljárással, amelyet stabilitási- és vírusellenőrzés 
követett. A szerzők ismertetik az ezekhez használt 
szoftvereket is. Nem meglepő módon az adatmásolás 
a legrégebbi adathordozók esetén vetette fel a legtöbb 
problémát, a hibaarány itt 4,5% volt, jellemzően a 
lemez fizikai meghibásodása miatt.
Az adatok megőrzéséhez az emuláció és a migráció 
lehetősége közül kell választani – a Flashback pro-
jektben egy döntési fastruktúra volt hivatott szabvá-
nyosítani ezt a folyamatot. Általánosságban elmond-
ható, hogy a dinamikusabb, interaktívabb tartalmak 
esetén az emuláció, azaz az eredeti rendszerkörnye-
zet szimulálása mellett, míg a statikusabb tartalmak 
esetén a migráció mellett voksoltak. Forráskódok 
esetén pedig a bitszintű adatarchiválás bizonyult a 

megoldásnak. A szerzők itt is részletesen ismertetik 
az általuk használt szoftvereket és azok hatékony-
ságát. Ahhoz, hogy ellenőrizni tudják, sikerült-e a 
tartalmak megőrzése, egy informatikai labort állítot-
tak fel, amelyet két mai gép mellett immár muzeális 
számítógépekkel szereltek fel. Így „őshonos” és mai 
környezetben is tudták futtatni a programokat, az 
eredményeket pedig össze tudták hasonlítani. A kí-
sérleteket minden esetben gazdagon dokumentálták. 
Az esetek döntő többségében az alkalmazott eljárások 
működőképesnek bizonyultak, bár néhány esetben 
több próbálkozásra is szükség volt.
A Flashback projekt első fázisa után 2016-ban elin-
dították a nagyobb mintán végzett második fázist, 
amely három fő területre fókuszál: elsőként az adat-
mentési eljárásra hosszú távon kijelölendő fizikai 
adathordozók körülhatárolására, másodszor a mentett 
tartalmak beillesztésére a British Library jelenlegi di-
gitális repozitóriumába és a metaadatok katalógusba 
integrálására, harmadrészt az emulált/migrált tartal-
mak futtatására az olvasótermi számítógépeken.
A projekt gyakorlati eredményei remélhetőleg nem-
csak a British Library, hanem az egész könyvtáros 
közösség számára hasznosak lehetnek.

(Szabó Piroska)

Lásd még 134, 164

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények
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DUIć, Mirko – ANđIć, Michaela – KotaraC, Matea: 
Diversity of film collections in Eastern European public 
libraries. – Bibliogr. lábjegyzetben In: itlib. – 19. (2016) 
4., p. 44-48.

A filmgyűjtemények sokszínűsége a kelet-európai köz-
könyvtárakban

Felmérés; Filmgyűjtemény; Városi könyvtár

A három zadari egyetemi oktató hat közép- és ke-
let-európai város, Budapest, Kolozsvár, Krakkó, 
Ljubljana, Prága és Zágráb nagy közkönyvtárának a 
filmgyűjteményét tekinti át katalógusa alapján 600 
filmes minta alapján. A szempont a filmek származási 
országa, készítésének éve és műfaja volt.
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A közkönyvtárak gazdag választékkal szolgálják 
a használókat. Számos feladatukat felsorolja az 
UNESCO kiáltványa is (https://www.ifla.org/files/
assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/
pl-manifesto-hu.pdf). A könyvek mellett a filmek is 
nagyban hozzájárulnak a különböző kultúrák megis-
meréséhez, bár a választékot uralja az amerikai (hol-
ly woodi) filmek túlsúlya, a könyvtárosok feladata, 
hogy a többi filmes, Európa és a világ filmművészeti 
alkotásait is beszerezzék. A cikk a már említett közép-
európai városok gyűjteményeinek sajátosságaira pró-
bált rávilágítani. Kutatási módszerük lényege, hogy a 
fenti könyvtárak online katalógusaiban keresve csak 
a DVD-ket elemezték, ezeket cím szerint betűrendbe 
rendezték, és csak az első száz címet vizsgálták meg 
a hat városi könyvtárban műfaj (animációs, doku-
mentum- és játékfilm), a gyártó ország és a gyártás 
éve szerint csoportosítva. A kapott eredmények azt 
mutatták, hogy a gyűjteményekben a játékfilmek 
vannak többségben: a 600-ból 468 (78%); a doku-
mentumfilmek száma 55 (9,2%), míg az animáció-
sok 77 (12,9%).
A legtöbb film az Egyesült Államokban készült, 315 
(52,2%), míg az Egyesült Királyságban 59 (9,8%), 
Franciaországban 46 (7,7%), Németországban 31 
(5,2%), a fennmaradó 149 film pedig 34 országban. 
A 149-ból a legtöbb film lengyel (19), csehszlovák 16 
volt, míg Magyarország a harmadik 15 filmmel. Ré-
giók szerinti csoportosításban a legtöbb film Észak-
Amerikából származik (327) Ázsiából 11, Dél- és 
Közép-Amerikából 4, Ausztráliából 3. Közép- és 
Kelet-Európa jóval változatosabb képet mutat: a 
már említett lengyel, csehszlovák és magyar filmek 
mellett Csehország és Románia 9-9, a Szovjetunió 4, 
Oroszország 3 filmmel szerepel. Nyugat-Európa töb-
bi országából Olaszország és Spanyolország 11-11, 
Dánia és Hollandia 4-4 filmmel van jelen.
Az elemzés kitér arra is, melyik tíz volt szocialista 
országból szerepel a legtöbb film a hat közkönyv-
tárban; a már felsorolt országok után a jugoszláv 2, 
az albán, bolgár, horvát és szlovén film 1-1 alkotás-
sal szerepel. Jellemző a gyűjteményekre, hogy elég 
magas az ország filmgyártásából beszerzett filmek 
aránya, kivéve Horvátországot és Szlovéniát, ahol 
csak 1-1 film található.
A viszonylag frissebb filmek vannak többségben a 
könyvtárakban, vagyis a 2000 és 2016 között készül-
tek (56,5%). Az 1970 és 1999 között forgatott filmek 
34,2%-ot, az ennél öregebb filmek 9,3%-ot tesznek 
ki, de az is kiderül a cikkből, melyik városban mi-
lyen időszakban készült filmek vannak többségben. 

A cikk számos táblázattal és grafikonnal teszi szem-
léletesebbé a vizsgálat eredményeit.

(Murányi Lajos)

164/2017

GaSSer, Michael: innovating access to eth-library’s 
Thomas Mann Archive : a project report. – Bibliogr. In: 
IFLA journal. – 42. (2016) 2., p. 134-139.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

A Zürichi Szövetségi Műszaki Egyetem Thomas Mann 
archívumának hozzáférhetővé tétele: beszámoló egy 
projektről

Digitalizálás; Egyetemi könyvtár -műszaki; Hozzáférhe-
tőség; Kéziratgyűjtemény -költői, írói; Kulturális örökség; 
Megőrzés

A zürichi Eidgenössische Technische Hochschule 
(ETH) őrzi a német író kéziratait, levelezését és utol-
só dolgozószobájának rekonstruált mását. Thomas 
Mann (1875–1955) több szállal kötődött Svájchoz, 
hiszen 1933-ban ide menekült Németországból a 
Nobel-díjas író, és bár 1941-ben elhagyta az orszá-
got – az Egyesült Államokba emigrált –, 1952-ben 
visszatért, és Zürich mellett telepedett le. Az ETH 80. 
születésnapja alkalmából díszdoktorrá avatta. Ennek 
a gesztusnak köszönhető az örökösök adománya az 
intézménynek.
A Thomas Mann Archívumot (TMA) 1956-ban ala-
pították, és évekig az ETH könyvtárának része volt. 
Csak akkor lett az egyetem önálló egysége, amikor 
a város szívébe költözött. 2012 óta a könyvtárhoz 
tartozik. A TMA alapításától kezdve három alapvető 
feladatra összpontosít: az archív anyag megőrzése és 
gyarapítása, a kutatóközpont működtetése és a mú-
zeum fenntartása egy kisebb állandó kiállítással. Az 
anyag nagyjából a következőkből áll:

Mann irodalmi művei (kb. 2500 db), regények kéz- –
iratai (József és testvérei, Egy szélhámos vallomá-
sai), naplói, feljegyzései, noteszai,
kiterjedt levelezése (15 ezer eredeti és 18 ezer má- –
solat), a hozzá és általa írt levelek
újságkivágatok (kb. 82 ezer db) az író életéről és  –
műveiről 1895-ig visszamenőleg, mely állomány 
folyamatosan gyarapodik.

Az anyag korszerű feltárását és digitalizálását célzó 
Thomas Mann Archívum Online projekt 2013 köze-
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pén az egyetem Impulzus programja keretében és tá-
mogatásával indult az alábbi feladatok kitűzésével:

egy archív információs rendszer bevezetése a  –
meglévő anyag feltárására a nemzetközi szabvány 
(ISAD(G)) alapján (a digitalizált anyag online köz-
readása a szerzői jogi kötöttségek miatt nem volt 
lehetséges),
az anyag tételenként való indexelése, –
a dokumentumok digitalizálása és házon belüli  –
használatának biztosítása PDF formátumban.

A következőkben a szerző, aki az archívum vezető-
je, részletesen ismerteti a program megvalósítását 
(problémáit, az eljárásokat, annak sebességét) és a 
személyzet gondjait. (Több diáksegítőt is alkalmaz-
tak, a munkatársak végezték az ellenőrzési feladato-
kat.) 2015 januárjára a munka nagy része – mind a 
kivágatok, mind a kéziratok leírása (118 ezer tétel) 
– befejeződött, és márciusra elérhetővé vált a pro-
jekt weboldala. (Az archívum címe a http://www.
tma.ethz.ch/.)
A szerző írása végén a következő időszak várható 
feladatait és megoldásait is felvázolja.

(Murányi Lajos)

Lásd még 175

Feldolgozó munka

165/2017

Cavaleri, Piero: Perché non ci sarà una nuova edizione 
ridotta della DDC in italiano e perché passare alla Web-
dewey. – Bibliogr. 13 tétel In: aiB studi. – 56. (2016) 3.
res. angol nyelven

Miért nem lesz új olasz rövidített Dewey-kiadás, és miért 
kellene helyette áttérni a WebDewey használatára

tizedes osztályozás

A Dewey-féle tizedes osztályozás (DDC) olasz ki-
adója – az olasz könyvtáregyesület – úgy döntött, 
hogy nem jelenteti meg papír formában a 23. kiadást. 
Inkább olaszul is elérhetővé teszi a WebDewey-t, 
mely teljes egészében tartalmazza a 23. kiadást, és 
az összes azt követő módosítást. Az olasz könyvtá-
rak körében rendkívül népszerű a 15. rövidített ki-
adás, azonban ennek számos hátránya van a 20 ezer 
dokumentumnál nagyobb állományok katalógusai 

esetében. A teljes kiadás újdonságainak redukálása 
a rövidített kiadás számára igen hosszadalmas és 
költséges munka lenne. A költségek és előnyök elem-
zése után az olasz kiadói testület úgy döntött, hogy 
inkább a WebDewey olasz változatának terjesztésére 
és karbantartására fordítja a megfelelő anyagi eszkö-
zöket, azt ajánlva az olasz könyvtáraknak a rövidí-
tett kiadás használata helyett, annál is inkább, mert 
a WebDewey lehetővé teszi rövidített jelzetek hasz-
nálatát is (az elhelyezés meghatározása érdekében), 
miközben a teljes jelzettel (a katalógus számára) a 
használót segíti a dokumentum tárgyának mélyebb 
megismerésében.

(Autoref. alapján)

166/2017

MalMSten, MartIn: A step towards a distributed model 
for bibliographic data in Sweden In: Bibliothek. – 41. 
(2017) 1., p. 40-44.
res. német nyelven

A bibliográfiai adatok osztott modelljének megvalósítása 
Svédországban

Adatcsere; Dokumentumleírási szabályzat; Formátum 
-gépi; Gépi dokumentumleírás; Integrált gépi rendszer

Az elmúlt években a könyvtáros szakmában sok 
szó esett a Linked Data-ról mint olyan technológi-
áról, amely segítségével lehetséges az információk 
modellezése, összekapcsolása és elérése. Sok tevé-
kenység foglalkozott lehetőségeinek és a helyének 
a feltárásával is a bibliográfiai adatok és ellenőrzés 
ökoszisztémájában. Több projekt született a bibli-
ográfiai adatoknak RDF-ben (Resource Description 
Framework) való kifejezésére, pl. az FRBRer, az 
RDA és a BibFrame . Mindezek ellenére a könyvtá-
ri katalógusok közötti adatcsere még jórészt MARC 
formátumban, a példányadatok átvételéből áll, va-
gyis a rekordok átmásolásából az egyik rendszerből 
a másikba. Ez többnyire azt jelenti, hogy ha az ere-
deti rekordot frissítik, a változtatás nem kerül át a 
másik rendszerbe. Nagyon kevés rendszer épül úgy, 
hogy figyelnének a Linked Data-ra. A jelenlegi fő 
cél a Linked Data modellezése, konvertálása és pub-
likálása. Mi lenne, ha kicsit messzebbre néznénk, és 
felismernénk nemcsak a publikált Linked Data lehe-
tőségét, hanem a katalogizálás alapvetően különböző 
új megközelítését, ahogy a könyvtári állományokat 
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feltárjuk. Ugyanis a jövő útja ez, a bibliográfiai ada-
tok megváltozott, megosztott ökoszisztémája.
Ezután a szerző, aki a Svéd Nemzeti Könyvtár rend-
szerfejlesztője, a következő területekre tér ki. 1) A 
rekordok többszörös leírásának elkerülése akkor 
lehetséges, ha a számos forrásból eredő rekordot 
egyesítjük egy nagy adattárban (aggregátorban), és a 
meglévő rekordokat használjuk újra. Ha ezt a közpon-
ti adattárban való feltárással kombináljuk, elkerüljük 
a duplikálást. A kérdés az, hogyan hasznosíthatók 
újra a rekordok a kooperáción kívül. A közös kata-
logizáláson alapuló együttműködési tevékenységek 
ugyanilyen alapon működnek, csak nem mint szállító 
és kliens, hanem egyenrangú kooperációként, remél-
hetően szilárd alapokon, pl. nemzeti küldetéssel és 
finanszírozással. A bibliográfiai adatok terjesztésé-
nek, megosztásának két szintje lehetséges, a rekord 
és az infrastruktúra megosztása, melyeket részlete-
sen ismertet a cikk, majd az osztott megoldások két 
forgatókönyvét olvashatjuk.
Végül az egy fokkal tovább lépő svéd osztott megol-
dásra tér ki a szerző. Az utóbbi három évben a svéd 
nemzeti könyvtár azzal foglalkozott, hogyan váltsa 
fel Libris rendszerét (a svéd központi katalógust) egy 
olyan megoldással, mely bibliográfiai és besorolási 
metaadatokat szolgáltat helyi rendszerek számára. Ez 
a megoldás – eltekintve a MARC21 börtönéből való 
szabadulástól – magasabb elvárású katalógusokkal, 
rugalmasabb és bővíthető leírású formátumokkal 
járna. Számos formátum létezik, de egyik sem olyan 
rugalmas, mint az RDF. A Librist infrastruktúraként 
nagyon sok könyvtár használja, és a nemzeti könyv-
tárnak, a Libris gazdájának egyik célkitűzése, hogy a 
svéd könyvtárak 85%-a kapcsolódjon be 2020-ra. Ez 
azt jelenti, hogy a már meglévő folyamatokat támo-
gatni kell az átállás során, például a MARC-adatok 
exportálása a tagkönyvtárakhoz és importálásuk a 
szállítóktól. A MARC alapú formátumok problémát 
jelentenek mindenki számára, aki RDF-re akar átáll-
ni. Tehát a legnagyobb technikai akadályt a rekordok 
konverziója és rekonverziója jelenti. Bár a BibFrame 
jó kiindulás erre a konverzióra, még vannak nyílt kér-
dések, melyeket meg kell oldani (https://id.kb.se/doc/
issues/content-carrier). Az egy adott infrastruktúrától 
független adatkészletek publikálása érdekében az át-
menet egyik részeként speciális adatszolgáltatást hoz-
tak létre, ami kizárólag a nemzeti könyvtár feladata. 
Ez jelenleg tárgyszavakat és műfaji elnevezéseket 
tartalmaz. Ez az első lépés az egyes adatkészletek 
elválasztására a Librisen belül, még ugyanannak az 
infrastruktúrának a használatával. Jelenleg senki sem 

dolgozik olyan külső katalógussal, mely a Linked 
Data-t használna a bibliográfiai forrásokhoz, ezért 
indította el projektjét a Svéd Nemzeti Könyvtár, hogy 
ennek lehetőségeit kutassa.

(Murányi Lajos)

167/2017

MATTHEWS, Joseph R.: An environmental scan of OCLC 
alternatives : a management perspective In: Public library 
quarterly. – 35. (2016) 3., p. 175-187.

Az OCLC-szolgáltatások alternatíváinak vizsgálata a me-
nedzsment szemszögéből

Formátum -gépi; Gazdaságosság -könyvtárban; Gépi 
dokumentumleírás; Központi katalógus -online; Letöltés; 
Szolgáltatások átvétele

Az OCLC (amelynek 113 országban közel 17 ezer 
tagintézménye van) WorldCat katalógusa 320 milli-
ónál több rekordot tartalmaz 2 milliónál több lelő-
hely-adattal. A világ könyvtárainak, levéltárainak és 
múzeumainak legtöbbje elsődlegesen ezt a forrást 
használja bibliográfiai rekordok átvételére. Az OCLC 
hatalmas adatbázisa igen sokféle szolgáltatást nyújt: 
WorldShare Metadata Management Services (fel-
hőalapú integrált könyvtári rendszerek), WorldCat 
Discovery Services és CONTENTdm (digitális gyűj-
temények menedzseléséhez). Az OCLC szolgáltatá-
sai meglehetősen költségesek, ezért a cikk számba 
veszi, milyen alternatívák léteznek.
A könyvtárak beszerzési és feldolgozási gyakorlata 
általában háromféle: maguk végzik, vagy teljességgel 
másra bízzák, vagy a két megoldást kombinálják. A 
könyvtárosok azt feltételezik, hogy az OCLC adat-
bázisa pontosan tükrözi, hogy mi található meg egy-
egy könyvtár állományában. Ez a feltételezés felvet 
néhány problémát: sok könyvtár nem jelenti be teljes 
gyűjteményét, pl. a különböző forgalmazóktól rekor-
dokkal együtt beszerzett köteteket és e-dokumentu-
mokat, ezek mennyisége elérheti akár a rekordok 
egyharmadát is. Szintén nem jelentik be, hogy mit 
vontak ki az állományból. A különgyűjtemények és 
a helytörténeti gyűjtemények anyaga legtöbbször 
soha nem kerül be az OCLC adatbázisába. Ugyanez 
vonatkozik a digitális repozitóriumokban szereplő 
dokumentumokra; az ezekről kinyerhető metaadatok 
gyakran nem kompatibilisek a hagyományos könyv-
tári katalógusok követelményeivel.
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Az átvett rekordok letöltésénél a következő szabvá-
nyok használatosak: MARC, ONIX, XMLMARC és 
MARCXML. A Kongresszusi Könyvtár új kezdemé-
nyezése a BIBFRAME.
Az OCLC alternatíváinak vizsgálata a cikkben a 
következőkre terjed ki: az adatbázis mérete, nyelvi 
és dokumentumtípusok szerinti sokszínűsége; mi-
nősége (a nem szabványos rekordok és a duplumok 
mennyisége alapján); mennyire könnyű az adatbázis 
használata; és végül mennyibe kerül a használat (a 
letöltés).
Egy 2009-es jelentés szerint kb. 200 intézmény van, 
amely MARC formátumú katalógusadatokat és/vagy 
MARC alapú szolgáltatásokat állít elő, forgalmaz és/
vagy árusít észak-amerikai könyvtáraknak. Ezek az 
intézmények, amelyek szóba jöhetnek mint az OCLC 
alternatívái a következő öt kategória valamelyikébe 
sorolhatók:
1.  Online elérhető szolgáltatások – Erre példa a 

SkyRiver, az Innovative Interfaces terméke; a cég 
korlátlan letöltési és felhasználási lehetőséget kí-
nál ügyfeleinek. 100 ügyfelük között 8 könyvtári 
konzorcium van. Az adatbázis 70 millió egyedi 
katalógusrekordot tartalmaz. A szolgáltatás ára a 
könyvtár nagyságától és a használó könyvtárak 
számától függ, kb. a fele az OCLC-ének.

2.  Más, Z39.50 szabványt használó könyvtárak 
szolgáltatásainak átvétele – Ilyen forrás például 
a Kongresszusi Könyvtár a maga 25 millió bib-
liográfiai rekordjával, amely naponta félmillió 
Z39.50-es keresést dolgoz fel. Egy felmérés sze-
rint a könyvtárak 15%-a vesz át rekordokat más 
könyvtáraktól. Az üzleti MARC-szolgáltatók 
egyharmada is használja a Z39.50 szabványt. Az 
így hozzáférhető bibliográfiai rekordok száma 
minden bizonnyal meghaladja a 100 milliót. En-
nél a módszernél nem merülnek fel költségek.

3.  Internetes források – Ezeket manapság közösségi 
katalogizálási site-oknak is szokás nevezni. Ér-
dekesség, hogy e források a könyvtárak által is 
használt szolgáltatásokat veszik igénybe a bibli-
ográfiai rekordok létrehozásánál. Néhány példa: 
LibraryThing, Goodreads, Shelfari, Open Library. 
E szolgáltatások ingyenesen vagy csekély díj fe-
jében vehetők igénybe.

4.  Fizikai vagy elektronikus forrásokat forgalma-
zó cégek – A cégek 90%-a nyújt katalogizálási 
szolgáltatást a nála vásárolt címek esetében. Az 
adatok elsődleges forrásai a kiadók, de használ-
ják a Kongresszusi Könyvtár adatait is. Egyes 
szolgáltatók az OCLC katalogizálási rendszerét 

is használják. Az e megoldás keretében kapott 
MARC rekordok egyszerűen feltölthetők a kö-
zös automatizált rendszerekbe. A költségek az 
évente megrendelt dokumentumok mennyiségé-
től függnek. Az egyes rekordok ingyenesen vagy 
maximum 1,25 dollárért vehetők át, az újonnan 
feldolgozott rekordok ára 4 dollártól 12 dollárig 
terjed.

5.  Külső katalogizáló vállalkozások – A külső vál-
lalkozások alkalmazása és annak költséghaté-
konysága több évtizede folyamatos vita tárgya. 
Sok vállalkozás dolgozik az OCLC rekordjaival, 
de van olyan is, amely saját bibliográfiai adat-
bázist épít. Néhány példa: Cassidy Cataloging, 
LAC Group, Library Cataloging Solutions stb. E 
megoldás költsége MARC rekordonként 1 dollár 
kész rekord átvételekor és 3,75 dollár eredeti ka-
talogizálás esetén.

Minden integrált könyvtári rendszer lehetőséget ad 
arra, hogy az importált adatokat összevessék a meg-
lévő adatbázissal a duplumok kiszűrése érdekében. 
Erre különböző adatelemek kombinációját használ-
ják. Az adatelemek hasonlítási sorrendjét vásárláskor 
a rendszer üzemeltetője határozza meg.
Az alternatív megoldások jelentős költségmegtakarí-
tást eredményezhetnek. A könyvtárak számára min-
denesetre megnyugtató tudni, hogy vannak kivihető 
alternatívák az OCLC igénybevételéhez képest.

(Hegyközi Ilona)
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Katalógusok

168/2017

MaChetti, Clarissa: Biblioteche e discovery tool : il caso 
oneSearch e l’ateneo di Siena. – Bibliogr. 44 tétel In: aiB 
studi. – 56. (2016) 3.
res. angol nyelven

Könyvtárak és discovery toolok: a oneSearch és a sienai 
felsőoktatás

Egyetemi könyvtár; Gépi információkeresési rendszer; 
Online katalógus

Az online katalógus – a könyvtár és a külvilág kö-
zötti közvetítés fő eszköze – fejlődése az 1970-es 
évek vége felé, az első generációs OPAC-ok meg-
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jelenésével kezdődött, és azóta is a szakirodalom 
egyik központi témája. Az internet megérkezésével 
világossá váltak a hagyományos katalógus bizonyos 
hiányosságai, mindenekelőtt pedig képtelensége 
arra, hogy megfeleljen a használók új igényeinek. 
Következésképpen a web keresőgépei kezdtek egyre 
jelentősebb kereső és visszakereső eszközzé válni a 
dokumentációs források terén is.
Ezek a körülmények vezettek el két új eszköz: az új 
generációs katalógus és a discovery tool megszüle-
téséhez. Az új generációs és a webalapú katalógu-
sok számos hasonlóságot mutatnak a legnépszerűbb 
webes keresőgépekkel, és a hálón való navigáláshoz 
hasonló lehetőségeket kínálnak a használónak. Ezen 
új eszközök egyike a toscanai egyetemek könyvtári 
állományait feltáró OneSearch. Toscana felsőoktatási 
könyvtárainak együttműködési rendszere (SBART) 
egyik fontos célja volt a különböző intézmények 
katalógusainak online integrációja, melyet 2015 
októberében, a OneSearch aktiválásával valósított 
meg. A bibliográfiai keresések olyan technológiai 
platformja készült el, mely regionális szinten teszi 
lehetővé a csatlakozott intézmények állományában 
való integrált keresést. Toscana három egyetemén 
(Firenze, Pisa, Siena) kívül több főiskola, Siena me-
gye közkönyvtári hálózata, intézete, alapítványok és 
a középkori latinitás nemzetközi társasága könyvtárai 
csatlakoztak a projekthez. A OneSearch egyesített 
hozzáférési pontként mindezen intézmények tel-
jes állományát egyetlen kereséssel teszi elérhetővé 
mind a papíralapú, mind az elektronikus–digitális 
dokumentumok tekintetében. Mivel ezen új eszkö-
zök használata fontos jele a múlttal való szakítás-
nak, részletes felmérést készítettek a Sienai Egyetem 
egyik könyvtárában a OneSearch fogadtatásáról és 
használatáról, amely a hallgatók körében igen ma-
gasnak bizonyult. 

(Mohor Jenő)
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Információkeresés

169/2017

BateS, Jessica [et al.]: Will web search engines replace 
bibliographic databases in the systematic identification of 
search?. – Bibliogr. In: The journal of academic librarian-
ship. – 43. (2017) 1., p. 8-17.

Helyettesítik-e majd a webes keresőgépek a bibliográfiai 
adatbázisokat a kutatások azonosításában?

Adatbázis; Gépi információkeresés; Gépi információkere-
sési rendszer; Könyvtártudományi kutatás

A webes keresőgépek – csakúgy, mint a bibliográfiai 
adatbázisok – a tudományos irodalom megtalálását 
teszik lehetővé, de a kutatások visszakeresésében 
való hasznosságuk bizonytalan. A szerzők az egész-
ségügy és a szociális gondozás empirikus kutatásait 
esettanulmányként használva precíz irodalomkeresést 
végeztek, hogy megvizsgálják, helyettesíthetik-e a 
webes keresőgépek a bibliográfiai adatbázisokat. 
2015. július 20. és augusztus 6. között nyolc adatbá-
zisban és öt webes keresőgéppel kerestek irodalmat. 
Tizenhat egyedi tanulmányt vizsgáltak meg, amelye-
ket legalább egy adatbázisban és legalább egy kere-
sőgéppel hasonlítottak össze, és a szerzők saját kere-
sési folyamatainak tanulságait is levonták. A webes 
keresőgépek korlátozottabbak abból a szempontból, 
hogy a kereső nem lehet biztos benne, alkalmazzák-e 
a Boole-algebra elveit, és a bibliográfiai adatbázi-
sokhoz képest sokkal korlátozottabbak funkcióikban, 
például a kivonatok exportálásában.

(Autoref.)

170/2017

Behnert, Christiane – LEWANDOWSKI, dirk: Known-
item searches resulting in zero hits : considerations for 
discovery systems. – Bibliogr. In: The journal of academic 
librarianship. – 43. (2017) 2., p. 128-134.

A nulla találatot eredményező ismert címek keresése: 
gondolatok a discovery rendszerekről

Gépi információkeresés; Gépi információkeresési rend-
szer; Információkeresési rendszer értékelése; Online 
katalgóus

A cikk célja annak megértése, hogy az ismert címekre 
vonatkozó keresőkérdések miért eredményeznek nul-
la találatot a discovery rendszerekben. A szerzők egy 
708 ismert tételből álló mintát elemeztek, és osztá-
lyoztak a nulla találatok négy kategóriájába aszerint, 
hogy a tétel (cím) a könyvtár állományában találha-
tó-e, és a keresőkérdés helyesen lett-e megfogalmaz-
va: (1) a cím állományban van, de a keresőkérdés 
helytelen, (2) a cím nincs az állományban, (3) a cím 
az állományban van, de nem teljesek vagy hibásak a 
metaadatok, (4) a keresőkérdés nem egyértelmű vagy 
nem érthető. A nulla találatok fő okát a szerzeménye-
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zésben és a hibás keresőkérdésben találták meg. A 
nulla találatot eredményező ismert címek keresésé-
re a rendszer oldaláról próbáltak megoldást találni, 
és kimutatták, hogy a nulla találat 30%-a könnyen 
kiküszöbölhető lenne automatikus helyesírás-ellen-
őrzés alkalmazásával. Úgy vélik, a könyvtárak javít-
hatnák discovery rendszerük vagy online katalógusok 
hatékonyságát a nulla találatok elkerülése vagy csök-
kentése érdekében, ha a webes keresőgépekéhez és a 
kereskedelmi webes keresőrendszerekéhez hasonló 
stratégiákat alkalmaznának.

(Autoref.)

171/2017

Gayhart, lisa – loGan, Judith: Improving the journal 
search experience : a mixed methods approach In: Com-
puters in libraries. – 37. (2017) 1., p. 19-22.

A folyóiratcikkekre való keresés hatékonyságának javítá-
sa a Torontói Egyetemi Könyvtárban

Folyóirat; Gépi információkeresés; Igény; Információkere-
sési rendszer értékelése; Online katalógus

A Torontói Egyetem Könyvtárában 2016-ban gondok 
adódtak a katalógusban való kereséssel kapcsolatban: 
egyrészt az olvasóknak nehézségei támadtak a teljes 
folyóiratcímre való keresés során, és gyakran elő-
fordult, hogy a keresett tételek a találati oldal aljára 
vagy második oldalára kerültek. Hogy javítsanak a 
helyzeten, módosították a katalógusnak a keresése-
ket értékelő eszközében a keresési stratégia modult. 
Amikor az olvasók keresési szokásait megvizsgálták, 
olyan apróbb hibákat találtak bennük, melyek köny-
nyen elháríthatók lennének a keresési opciók meg-
jelenítésének javítása révén.
Elsőként a relevancia sorrend kérdése merült fel az 
olvasók panaszai nyomán, ami frusztrációt okozott, 
késleltette a sikeres keresés befejezését, és más rész-
legek (pl. a könyvtárközi kölcsönzés) munkáját is 
terhelte. 2017 téli szemesztere alatt az IT-szolgálat 
gyakornoki programot indított: a gyakornoknak 
az lett a feladata, hogy elemezze az összes olvasói 
visszajelzést, amelyek a weboldalra és a katalógusra 
vonatkoztak. Kiderült, hogy a közismert tételek he-
lyének megtalálása volt az olvasók egyik fő gondja. 
(Az olvasók köre az oktatóktól a doktoranduszokig 
terjedt.)
A legutolsó LibQUAL+ felmérés azt is kimutat-
ta, hogy a használók elégedetlenek az online for-

rások otthoni vagy hivatali elérésével. Az utolsó 
LibQUAL+ időszakában a könyvtár weboldalát 
átalakították, a katalógus-interfész is frissült kicsit, 
de a keresési stratégia konfigurációja nem változott. 
Ebből arra következtettek, hogy a gondok gyökere a 
keresési stratégia konfigurációjában rejlik.
Az olvasói visszajelzésekből tudták, hogy fontos a fo-
lyóiratok relevancia-sorrendje, de kvantitatív adatok-
ra volt szükségük ahhoz, hogy a probléma nagyságát 
felmérhessék, és meg tudják oldani a dolgot. Ezért 
készítettek egy folyóirat-tesztlistát. Először azok a cí-
mek kerültek rá, melyeket problematikusként jeleztek 
a használók, majd hozzáadták a Google Analyticst is, 
végül a már keresett címek (100 oldalas) listája sze-
repelt az Excel-táblán. Ezután az olvasószolgálatos 
könyvtárosok segítségével a jelenlegi sorrendi stra-
tégiát használva rákerestek egy-egy folyóirat nyom-
tatott és online változatának katalógusrekordjára. Ez-
után megállapították, hol jelenik meg az ideális online 
rekord az eredmények között a Google Analytics 
keresőfogalmai használatával. (Azért az online vál-
tozatot választották, mivel a használók zöme azt ke-
resi.) Az ideális online rekord átlagos sorrendi helye 
a jelenlegi keresési stratégiával 3. volt. (A legkisebb 
érték 1., a legnagyobb 18. volt a mintában.) Ezután 
kidolgozták a megoldást és megtervezték tesztelé-
sét. Mivel a listán majdnem 100 folyóirat szerepelt, 
a munkához kisebb számú címet választottak, első-
sorban tudományos folyóiratokat, 25 címet. Mivel a 
katalógus az Endeca szoftvert használja, meghatároz-
hatják az olvasók keresésisorrend-stratégiáját. Min-
den változtatás után tesztelték az eredményeket, és ha 
valamelyik modul jobb eredményeket hozott a jelen-
leginél, dokumentálták, és mind a 25 folyóiraton tesz-
telték. A kísérletezés során két szóba jöhető sorrendi 
stratégiát találtak alkalmasnak. Ezek a RelRankA és 
RelRankB nevet kapták. Ezután a könyvtárosok négy 
tudománycsoportra bontva teszteltek immár 100 fo-
lyóiratot. A RelRankA nyerte el a könyvtárosok tet-
szését, majd megnézték, ezzel milyen eredményeket 
kapnak a folyóiratok címére való keresés során; az 
ideális rekordok 74%-a elsőként jelent meg a találati 
listán, 87,5% volt az első két találat között, így ez lett 
a végleges megoldás.
A könyvtár további lépéseket is tervez a jövőben 
szolgáltatásai javítása érdekében.

(Murányi Lajos)

Lásd még 168
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Olvasószolgálat, tájékoztató munka

172/2017

BuSS, Stephen B.: Do we still need reference services 
in the age of Google and Wikipedia? In: The reference 
librarian. – 57. (2016) 4., p. 265-271.

Szükség van-e még referensz szolgáltatásra a Google és 
a Wikipédia korában?

Egyetemi könyvtár; Tájékoztató munka
A könyvtárakat sokáig magával a referensz szolgálat-
tal, a könyvtári dolgozókat pedig a referensz szolgál-
tatásokat nyújtó könyvtárosokkal azonosították. Az 
utóbbi évtizedekben azonban a tájékoztató szolgálat 
iránti kereslet – dacára annak, hogy a könyvtári szol-
gáltatások egyik nélkülözhetetlennek tartott eleméről 
beszélünk – folyamatos csökkenést mutat, ami jogos 
aggodalmat kelt a könyvtárosokban. Az internetes 
források és keresőmotorok ugyanis nagy változáso-
kat eredményeztek, aminek köszönhetően a referensz 
szolgáltatás szerepe is folyamatos változáson megy 
keresztül. A csökkenés azonban a hagyományos 
referensz szolgáltatást érinti igazán, szakértők sze-
rint a széles körű keresés-támogatás igénye viszont 
előreláthatóan növekedni fog. Noha sokan ma már a 
tájékoztató szolgálat létét is megkérdőjelezik és meg-
szűnését vizionálják, számos könyvtárban alternatív 
referensz szolgáltatási modellekkel kísérleteznek.
Van olyan könyvtár, ahol könyvtáros hallgatókat is 
segítségül hívnak, máshol chat szolgáltatásokkal egé-
szítik ki az információs pultokat, virtuális referensz 
szolgáltatást nyújtva a látogatóknak, a cél viszont 
mindenhol közös: a tájékoztatási módszereket, a szol-
gáltatási pontok kiépítését összhangba kell hozni a 
felhasználók igényeivel.
A tájékoztató szolgálatot azok tartják nélkülöz-
hetőnek, akik csupán gyors, tényszerű válaszokat 
igénylő rövid kérdésekre asszociálnak a referensz 
szolgálattal kapcsolatban. Épp ezért szükséges tisz-
táznunk magát a fogalmat. 2008-ban két definíció is 
napvilágot látott az Amerikai Könyvtáros Egyesület 
Olvasószolgálati Tagozatának köszönhetően, lásd 
referensz tranzakció és referensz munka, de számos 
egyéb megközelítés is ismerhető a szakirodalomból. 
Ronald Solorzano 2013-as meghatározása, mely sze-
rint a referensz munka olyan egymással összefonódó 
komponensekből tevődik össze, mint az információ-
ellátás, információs tanácsadás és útmutatás, talán a 
legkifejezőbb. 

Sokakat idézhetnénk még, de a definíciók többsége 
alapján bátran kijelenthető: konszenzus van a tekin-
tetben, hogy a referensz munka jóval több, mint egy-
szerű adatszolgáltatás.
Számos kérdés megválaszolására alkalmas a Google, 
azonban nem minden kérdés tartozik ebbe a kate-
góriába. Gyakran szakszerű útmutatásra, kutatá-
si stratégia kialakítására van szükség, gondoljunk 
csak a megfelelő adatbázisok kiválasztására vagy a 
különféle keresőrendszerek komplex, egyszersmind 
szofisztikált kereséseket lehető tevő alapos gyakor-
lati ismeretére.
A szerző egyebek mellett saját intézményének, a 
Philadelphiai Tudományegyetem J. W. England 
Könyvtárának gyakorlatát is bemutatja. Itt minden 
könyvtáros részt vesz a tájékoztatásban, s jóllehet az 
utóbbi 5 év referensz tranzakcióit szemlélve csökke-
nés mutatkozik, a kérdéstípusok aránya továbbra is 
konstans, a 10 percnél kevesebb időt igénylő, gyor-
san megválaszolható kérdések továbbra is az összes 
beérkező megkeresés 44%-át adják. Miután ez egy 
igen speciális területtel foglalkozó könyvtár, hiszen 
gyógyszerészettel és gyógyszeriparral kapcsolatos 
anyagokat gyűjt, a referensz kérdések jelentős ré-
szére komplexitásuk miatt gyorsabb és hatékonyabb 
választ adnak az általuk használt speciális adatbá-
zisok, mint a Google. Igaz ugyan, hogy fáradságos 
munkával talán a nyílt weben is megtalálhatók a ke-
resett információk, de az egyes információelemek 
együttes előfordulása szinte teljesen irreális, ezért 
sokkal könnyebb speciális könyvtári forrásokból, 
adatbázisokból kinyerni a szabatos választ, ehhez 
pedig továbbra is professzionális referensz szolgá-
latra van szükség.

(Tóth Béla István)

173/2017

CONNOLLy-BROWN, Maryska – MearS, Kim – John-
Son, Melissa E.: Reference for the remote user through 
embedded librarianship In: The reference librarian. – 57. 
(2016) 3., p. 165-181.

Kihelyezett könyvtárosokkal végzett tájékoztatás a távoli 
felhasználók számára

Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőokta-
tásban; Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás; Tá-
jékoztató munka

A kihelyezett könyvtárosok fontos szerepet játszanak 
a távoli felhasználók segítésében. A kihelyezés mér-
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tékétől függetlenül mindannyian ugyanazt a magas 
színvonalú tájékoztatást nyújtják, amit a használók 
a hagyományos könyvtári környezetben elvárnak. 
A kihelyezett könyvtárosok úgy választják meg és 
használják a technológiát, hogy az a leghatékonyab-
ban szolgálja ennek a sajátos használói rétegnek az 
igényeit. Ez a technológia magában foglalhatja a 
könyvtár honlapját, tanfolyamkezelő rendszereket, 
irodalomkutatási útmutatókat, előadás- és képernyő-
felismerő szoftvereket, a távoli tájékoztatást (telefon, 
chat vagy e-mail formájában), a webes konferenciát, 
online felmérési eszközöket, a hivatkozások kezelését 
és a közösségi médiát.

(Autoref.)

174/2017

Jolly, liz – WHITE, Sue: Communication, collaboration, 
and enhancing the learning experience : developing a col-
laborative virtual enquiry service in university libraries in 
the north of England. – Bibliogr. In: New review of aca-
demic librarianship. – 22. (2016) 2-3., p. 176-191.

Kommunikáció, együttműködés és a tanulási élmény fo-
kozása. Közös virtuális tájékoztató szolgáltatás létreho-
zása az észak-angliai egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Tájékoztató 
munka

A brit felsőoktatásban a tanulás támogatását és a 
hallgatói élmények fokozását holisztikusan kö-
zelítik meg, a könyvtári szolgáltatásokat közösen 
menedzselik és a „mindent egy helyen” szemlélet 
jegyében valósítják meg, a hallgatókat partnerként 
kezelik. A több intézményt érintő szolgáltatásokra 
van már néhány példa (Falmouth Exeter Plus, The 
Hive – Worcester), de még csekély az országos szol-
gáltatások száma, kivételt jelent a SCONUL Access 
kölcsönzési programja.
Az észak-angliai felsőoktatási könyvtárak együttmű-
ködési csoportja közös virtuális tájékoztató szolgál-
tatás kialakítását határozta el, amelyet a könyvtárak 
zárvatartási ideje alatt (este, éjszaka, hétvégeken, ün-
nepnapokon) szándékoztak működtetni. Előzetesen 
tüzetesen megvizsgálták a hasonló szolgáltatásokat 
nyújtó külső szervezetek kínálatát, és eldöntötték, 
hogy az OCLC-vel (24/7 Reference Cooperative) 15 
hónapos kísérleti együttműködést indítanak, ebben 
hét könyvtár előfizetéses alapon vett részt. Gondosan 
elemezték a használati statisztikákat, az elégedettsé-

get, a résztvevők esettanulmányait. 2013 szeptembe-
re és 2014 májusa között összesen kb. 3000 referensz 
kérdést kezeltek, havonta intézményenként 13–101-et. 
A legtöbb kérdés hétfőtől péntekig délután 5 és éj-
fél, valamint reggel 7 és 9 között érkezett be; a hét-
végeken egyenletesebb volt a kérdések eloszlása. A 
kérdések 40%-a volt valódi referensz kérdés, és igen 
sok vonatkozott különböző eljárásmódokra, illetve 
volt információtechnológiai vonatkozású. Az egy 
kérdésre jutó költségek 3-tól 20 fontig terjedtek, te-
hát jelentősen kevesebbnek bizonyultak, mintha több 
száz font költséggel saját szolgáltatást üzemeltettek 
volna. A hallgatók 75%-a elégedett volt a szolgálta-
tással (különösen a részidős és a távhallgatók), 81% 
újra igénybe venné. A webes csevegés bevezetése 
jelentős kulturális változást jelentett egyes intézmé-
nyek számára. Az együttműködési program presztízse 
is nőtt a szolgáltatásnak köszönhetően. A promóció 
igen fontos volt a befektetés megtérülése szempont-
jából. 2014 júliusában jelentés készült, amely üzleti 
modellt is tartalmazott.
A másokkal való együttműködéshez elengedhetet-
len a résztvevők közötti információcsere, hogy ki-
ki hangot adjon a nézeteinek, és hajlandó legyen 
a rendszeres és nyitott kommunikációra. A könyv-
tárosok hagyományosan jók ebben. A projektben 
különböző szintű és különböző célú kommunikáció 
zajlott. (Makroszinten az OCLC-vel és más könyv-
tárigazgatókkal, regionális szinten az együttműködő 
könyvtárak vezetőivel, a kísérleti projekt szintjén az 
illetékes munkatársakkal, helyi szinten a szolgáltatás 
alkalmazóival és használóival.)
A hét résztvevő kiválóan működött együtt, közösen 
képezték tovább a munkatársakat. A tagok száma 
mára 16-ra nőtt. Elképzelhető, hogy ez az együtt-
működés a jövőben országos szolgáltatássá alakul, 
amelyet a SCONUL koordinál majd.

(Hegyközi Ilona)

Kölcsönzés

175/2017

Petit, Iris: Pleins feux sur les best-sellers : une success 
story à la médiathèque de Tarentaize In: Bulletin des bib-
liothèques de France. – (2016) 9., p. 96-103.

A középpontban a bestseller: sikertörténet a Tarentaize 
médiatékából
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Bestseller; Felmérés; igény; Kölcsönzés

A jövőért felelősséget érző könyvtárosok aggodal-
mait a 171 ezer lakosú és a központi könyvtáron kí-
vül az agglomerációban még másik hat médiatárat, 
könyvtárat működtető Saint-Étienne (Loire) város 
médiatárában is ismerik. Hogyan lehetne megállítani 
a kölcsönzések csökkenését? Mit kellene még tenni, 
hogy a könyvtárak, médiatárak látogatottsági muta-
tószáma emelkedjen? Mily módon lehetne közelebb 
férkőzni a felhasználókhoz?
2015 szeptemberében megpróbáltak választ találni 
e kérdésekre: mintegy 150 címmel megnyitották a 
bestseller polcot. Hogy miért éppen ezt választották? 
Elsősorban azért, hogy mindenki jobban megismer-
je azt a műfajt, amelyről annyian beszélnek. Ezek a 
könyvek ugyanis azonnal eltűnnek a polcokról az 
egymást szinte véget nem érő előjegyzések okán. Így 
csak hónapokkal később kerülnek először az olvasók 
tényleges látókörébe. Másrészt változtatni kívántak 
a hagyományos klasszikus elrendezésen.
A látszólag egyszerű feladatot tudatos tervezés előzte 
meg. A szakemberek megvizsgálták, majd eldöntöt-
ték, hogy csak a központi médiatárban/könyvtárban 
lesz ilyen polc, ugyanakkor mindenféle dokumen-
tumtípus bekerülhet a válogatásba, ami bestsellernek 
tekinthető, és az Edistat webhely előkelő heti 200-as 
toplistájában szerepel. 8 000 eurót különítettek el e 
műfaj dokumentumainak két-két példányos beszer-
zésére. Egy kölcsönző egyszerre két címet három 
hétig tarthat magánál. Hosszabbítani nem tudja, de 
elolvasás után bármelyik könyvtárban visszaadhat-
ja őket, a bibliobusz visszaszállítja a könyveket a 
központi helyre. Ezt könnyítendő céllal egy piros 
infografika jelzi a műanyagborítón a kiemelt műfajt. 
A láthatóságot a különféle plakátok, információs szó-
rólapok, helyi és egyéb újságokban megjelent írások 
biztosították. Ahogy a 600 kérdőív adatai bizonyít-
ják, néhány héten belül kiugró siker született. Meg-
sokszorozódott a kölcsönzések száma. Az olvasók 
elragadtatottan írtak az ötletről, a megvalósításról, a 
kínálat változatosságáról, az újdonságok követéséről, 
a könnyű hozzáférhetőségről. Javaslatokat adnak a 
továbbfejlesztéshez, viszont sajnálják, hogy nincs 
hosszabbítási lehetőség, és csak a központi könyv-
tárban érhető el mindez.
A szakma véleménye mindezzel ellentétben megle-
hetősen vegyes. A dolgozók úgy érzik, hogy más a 
médiatáros hivatása, a médiatárnak nem ez a felada-
ta, túl sok az erre szánt pénz, így fontosabb dolgokra 
nem jut, és nehéz elfogadni, hogy a munkatársaknak 

mindig az olvasót kell előnyben részesíteni, így ők 
csak az első három hónap után kölcsönözhetnek e 
polcról, amikor a könyv lekerül innét, és visszaoszt-
ják a raktári rend szerinti helyére. De ez sem olyan 
egyszerű, hiszen három hónapi állandó vándorlás, 
használat után sokszor egyenesen a könyvkötőhöz 
kerülnek a dokumentumok.
A leszűrt tapasztalatok és a továbbra is azonos költ-
ségvetési keret miatt 2016-ban kissé módosítani 
kellett a beszerzési szabályokat: a kevéssé keresett 
mangákat már nem, a képregényekből, ifjúsági regé-
nyekből csak a legismertebb, legkeresettebb címeket 
veszik meg, de két példányt már csak a szuper-best-
sellerekből, a többiből csak egyet. Annak ellenére, 
hogy a zajos közönségsiker és a magasan maradó 
könyvtári mutatószámok örömmel töltik el a dolgozó-
kat, az állandó és gyors könyvmozgás miatt tovább-
ra is igen nehezen kezelhetőnek, sok szempontból 
terhesnek érzik ezt a fajta gyakorlatot, ezért további 
fejlesztésen gondolkoznak.

(Pajor Enikő)

176/2017

SteJSKal, Jan [et al.]: The economic value of book loans 
: the case of the municipal library of Prague. – Bibliogr. In: 
Libri. – 66. (2016) 4., p. 303-311.

a könyvkölcsönzés gazdasági értéke a Prágai városi 
Könyvtárban

Felmérés; Kölcsönzés; Könyvárak; Szolgáltatások hasz-
nálata; városi könyvtár

Az utóbbi években egyes európai országokban a 
fenntartók egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a 
közszolgáltatást nyújtó intézményekre, hogy optima-
lizálják költségeiket és a működésre szánt források 
felhasználását. A közpénzből működő könyvtárak 
számára ráadásul kihívást jelent, hogy fontosságukat 
olyan más közszolgáltatásokkal szemben is igazolni-
uk kell, mint például az egészségügy vagy a közös-
ségi közlekedés. Ezekben az összevetésekben a kul-
turális és információs szolgáltatások rendre az utolsó 
helyen szerepelnek. Számos tanulmány született már, 
amelyben a közkönyvtárak értékét és teljesítményét 
vizsgálták, jellemzően annak kimenetét értékelve.
A közkönyvtárak fő tevékenysége a könyvek, folyó-
iratok és más dokumentumok kölcsönzése. Egy 2013-
ban készült vizsgálat azt mutatta ki, hogy a Prágai 
Városi Könyvtár üzemeltetési költségeinek a 85%-át 
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tette ki a kölcsönzés biztosítása (azaz könyvek, más 
dokumentumok olvasóknak és más könyvtáraknak 
való szolgáltatása.) Eszerint ez a szolgáltatás befo-
lyásolhatja leginkább a hatékonyságot. Ugyanebben 
a tanulmányban kimutatták, hogy a könyvtárhaszná-
lók 86%-a évente legalább egy könyvet kikölcsönöz, 
amikor pedig a szolgáltatás szerepéről kérdezték az 
olvasókat, akkor 78%-uk ítélte azt nagyon fontosnak, 
azaz a legfontosabbnak egy ötös skálán.
A jelenlegi empirikus kutatást 2015 szeptemberében 
indították azzal a céllal, hogy a Prágai Városi Könyv-
tárban – a Cseh Köztársaság legnagyobb ilyen intéz-
ményében – a kölcsönzés gazdasági értékét mérjék. A 
mintát a 15 éven felüli olvasókból állították össze vé-
letlenszerű kiválasztás útján. Online kérdőívet küld-
tek ki a kiválasztottak e-mail címére, amelyben egy 
konkrét, általuk egy hónappal korábban kikölcsönzött 
könyvre vonatkozóan kaptak kérdéseket.
A válaszadási arány 34,6%-os volt, a 21 854 meg-
kérdezett közül 8570 fő töltötte ki a kérdőívet. A vá-
laszadók átlagéletkora 47,1 év (a könyvtár használóié 
41 év). A többségük nő (77%), kicsit több mint fele 
dolgozik. A válaszadók átlagosan 11,2 könyvet köl-
csönöznek ki egy év alatt. A kölcsönzés motivációja 
a válaszadók 67,5%-a esetében a kikapcsolódás. A 
választott művek 69,9%-a szépirodalom.
A kutatásban a kölcsönzés gazdasági értékét egy al-
ternatív beszerzési forrásra vonatkozó fizetési hajlan-
dósággal mérték, a következő kérdésekkel:

Képzelje el, hogy ez a könyv nem érhető el egyik  –
könyvtárban sem, senkitől nem tudja kölcsönkér-
ni, sem pedig megvásárolni. Egyetlenegy antikvá-
riumban találja csak meg, mennyit volna hajlandó 
érte fizetni?
Képzelje el, hogy az antikvárius nem adja el Ön- –
nek ezt a példányt, mert már odaígérte másnak, de 
hajlandó lenne kölcsönadni Önnek egy hónapra. 
Mennyit volna hajlandó a kölcsönzésért fizetni?

Míg a konkrét könyvek átlagértéke, amelyekre a kér-
dés vonatkozott 283,3 cseh korona volt, a vásárlásért 
átlagosan 151,1 koronát, az egy hónapos kölcsönzé-
sért 61,1 koronát volnának hajlandók fizetni az olva-
sók. A korrelációs koefficiensek vizsgálatából kide-
rült, hogy az idősebbek, a magasabban iskolázottak 
és a gyakrabban kölcsönzők jellemzően kevesebbet 
fizetnének mind a vásárlásért, mind a kölcsönzésért. 
Szintén kiderült, hogy a könyv nagyobb értéket jelent 
a használó számára, ha azt szakmai célból veszi ki, 
valamint amennyiben a könyv ára magasabb.

A fő tanulság, hogy nem elsősorban a kölcsönzések 
mennyisége számít, hanem azok összesített értéke. 
Amennyiben a közkönyvtárak menedzserei nagyobb 
értéket szeretnének teremteni a használóiknak, akkor 
a következő területekre kell fókuszálniuk: speciális 
célcsoportok elérése – a kutatás alapján ilyenek le-
hetnek például a diákok; bizonyos műfajokra való 
koncentrálás – az eredmények szerint például a re-
gények (háborús regények), szakirodalom, gazda-
ság, pedagógia, oktatás, informatika; továbbá infor-
mációszolgáltatás ugyanazon szerző által írt művek 
elérhetőségéről. A fizetési hajlandóság ismeretében 
a menedzsment növelheti a befektetett források meg-
térülését, hiszen a használók számára értékesebb mű-
veket vásárolhat az intézmény.

(Tóth Máté)

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás

177/2017

uStinova, T. A.: O rabote sistemy mežbibliotečnogo 
abonementa gosudarstv–učastnikov SNG In: vestnik 
BAE. – (2016) 4., p. 9-13.

a könyvtárközi kölcsönzés rendszere a FÁK-
tagországokban

Együttműködés -nemzetközi; Konferencia -nemzetközi; 
Könyvtárközi kölcsönzés; Statisztika

2016 októberében Minszkben tartották a FÁK-tag-
or szágok tudományos-műszaki és innovációs együtt-
működési kormányközi tanácsának 19. ülését. A cikk 
a könyvtárközi kölcsönzéssel (KK) és dokumentum-
szolgáltatással (DSZ) foglalkozó szekcióban felvetett 
problémákra és az Oroszországi Állami Könyvtár 
(Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, RGB) új 
szolgáltatására hívja fel a figyelmet.
A FÁK-tagországok közötti könyvtárközi kölcsön-
zésről szóló megállapodás rögzíti az alapelveket, 
a szabályzat szerint az RGB a KK/DSZ koordiná-
ciós központja, egyik feladata a statisztikai adatok 
gyűjtése és elemzése. Bár az évek során készített 
felmérésekben más-más könyvtárak vettek részt, 
láthatók a tendenciák. Nem szabad elfelejteni, hogy 
a statisztika csak a könyvtárak együttműködési di-
namikáját mutatja, arról nem szól, hogy az olvasó 
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nem kér könyvet a FÁK-tagországok könyvtári ál-
lományaiból. Számos publikáció foglalkozik azzal, 
hogy a könyvtárak közötti együttműködés nagyrészt a 
könyvtárosok korábbi és folyamatosan fenntartott ba-
ráti kapcsolatainak köszönhető. Példa az RGB-ből: a 
tagországokból gyakran telefonálnak, hogy országuk 
melyik könyvtárán keresztül kaphatnak könyvet az 
RGB-ből; a válasz sokszor az, hogy az olvasó helyi 
könyvtárának nincs szerződése az RGB-vel, ennek 
megkötése hosszú folyamat. Ekkor az olvasó mint 
fizikai személy regisztrál az RGB-ben, ez a megoldás 
azonban a statisztikában már másik rubrikába kerül, 
a KK számára az olvasó eltűnt.
A kialakult helyzet elemzése feltárta az együttmű-
ködést zavaró okokat: elévültek a normatív alapok, 
a könyvtárosok nem kellőképpen tájékozottak, kevés 
a képzett szakember, nincs kihasználva a korszerű 
technológia. A végéhez közeledik a 2003. évi orosz-
országi Szabályzat megújítása, a FÁK-tagországok 
könyvtári kódexének modelljét utoljára 2005-ben 
vizsgálták felül.
Az új technológiák csak kiegészítik a hagyományos 
eljárásokat, a többmilliós állományok esetében nem 
tudják azokat helyettesíteni. A KK több mint 100 
éve áll az olvasók szolgálatában, és még hosszú ide-
ig szükség lesz rá. Bár az elektronikus DSZ (EDSZ) 
folyamatosan terjed, nem csökken az eredeti művek 
jelentősége. 2015-ben az RGB a Kiegészítő Szolgál-
tatások Igazgatósága portálján fórumot hozott létre 
a közös megoldásokhoz. Megvitatásra bocsátják a 
Szabályzat aktualizálását, a szolgáltatással foglal-
kozó szakemberek továbbképzését. Többször került 
napirendre, hogy az oroszországi nemzeti könyvtá-
rakból a kölcsönzést nehezítik a küldés postai költ-
ségei, amit a maga idejében nem sikerült rendezni. 
Az RGB-ben új, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
cikkelyeinek módosítása nyomán lehetővé vált do-
kumentumküldési eljárásokat dolgoznak ki. A koráb-
ban különböző okokból nem kölcsönözhető művek 
elektronikus formában ideiglenes használatra bocsát-
hatók: csak könyvtári helyiségben, másolatkészítés 
nélkül olvashatók.
Az elektronikus könyvtárközi kölcsönzés (EKK) nem 
kereskedelmi projekt, nem elektronikus olvasóte-
rem a szó hétköznapi értelmében, nem elektronikus 
könyvtár, ugyanazokon az elveken és szabályokon 
nyugszik, mint a hagyományos KK. A lényeg, hogy 
a szolgáltatást csak azok a könyvtárak kérhetik, ahol 
a helyben olvasás megoldható; a dokumentumot csak 
az az olvasó kapja meg, aki kérte, ő használhatja ide-

iglenesen védett olvasási módban (másolatot nem tud 
készíteni). Előnyök:

lényegesen kevesebbet kell várni a könyvre, mivel  –
nincs szükség a postára,
az elküldött könyv nem vész el, nem bolyong; –
az eredeti mű védett marad; –
a hagyományosan nem küldhető könyvek is szol- –
gáltathatók;
a könyv „visszatérése” automatikus: a határidő le- –
teltével elérhetősége megszűnik;
a kérő könyvtárnak nem kell figyelnie a visszakül- –
dési határidőket, aggódnia a posta miatt, a küldő 
könyvtárnak pedig a visszaérkezés miatt.

Az EKK projekt bekerült a FÁK-tagországok inno-
vációs együttműködésének 2017–2020. évi államközi 
programjába.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Tájékoztatási eszközök

178/2017

Sardo, Lucia: Là ci darem la mano… : Wikipedia e le 
biblioteche. – Bibliogr. a jegyzetekban In: aiB studi. – 56. 
(2016) 3.
res. angol nyelven

A Wikipédia és a könyvárak

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus publikáció; En-
ciklopédia, lexikon; Feldolgozó munka

A Wikipédia (a Wikimedia Foundation egyik legis-
mertebb projektje) 2016 januárjában lett 15 éves, és 
mára mélyen belegyökerezett a gyors válaszkeresés 
eszköztárába (mint a Google). Megbízhatónak tekin-
tik, és erre törekszik mindenki, aki ideje egy részét 
önként arra fordítja, hogy ismereteit mindenki számá-
ra hozzáférhetővé tegye. Ugyanakkor az évfordulós 
írások említik a szabad enciklopédia gyengeségeit 
is; ide sorolva a technológiai változások okozta ve-
szélyeket, a legaktívabb közreműködők óhatatlanul 
kialakult és idősödő kasztját, a fiatalok és a nők ala-
csonyabb részvételi arányát, sőt felteszik a kérdést, 
túlél-e újabb 15 évet a Wikipédia.
Mit kezdjenek mindezzel a könyvtárak, ahová – kü-
lönösen a közkönyvtárak esetében – el lehetett vagy 
el kellett menni (kis túlzással) mielőtt a Wikipédia 
rendelkezésre állt? Bár kezdetben az olasz könyvtá-
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rosok (és a tanítók, tanárok, hát még a kiadók) gya-
nakvással tekintettek az önkéntesek által írt és kezelt 
online enciklopédiára, mindkét félben tudatosodott az 
együttműködés lehetősége és szükségessége, hiszen 
mind az ismeretekhez való hozzáférés biztosításáért 
dolgoznak. Széles körben ez a GLAM projektekben 
mutatkozik meg. A GLAM (Galleries, Libraries, 
Archives, Museums – képtárak, könyvtárak, levél-
tárak, múzeumok, sőt) a kulturális intézmények és 
a Wikipédia kölcsönös együttműködését valósítja 
meg világszerte különböző projekteken keresztül. A 
Wikimedia a GLAM intézmények gazdag tartalmáért 
lelkesedik, olyannyira, hogy egyesek szerint az in-
tézmények igényeire jobban koncentráló működésre 
van szükség. A GLAM-Wiki 2016–2017-es stratégiai 
tervében többek között a külső partnerek technikai 
támogatásának megszervezése, a jó gyakorlatok ösz-
szegyűjtése és hozzáférhetővé tétele szerepel. 
A Wikipédián túl a könyvtárakat leginkább a Wiki-
media egy másik projektje, a metadatok hozzáfér-
hetővé tételét célzó Wikidata érinti. A Wikipédia 
különböző nyelvi változataiból és más ellenőrzött 
archívumokból eddig több mint 20 millió adat gyűlt 
össze, a könyvtárosok katalogizálási kompetenciája 
lehetővé teszi minőségének javítását, a könyvtárosok 
pedig könnyebben gyűjthetik össze a használóik szá-
mára szükséges információkat, illetve a lefedettség 
bővítése érdekében a könyvtárak rendelkezésre bo-
csáthatják egységesített adataik gyűjteményét. Végül 
is a könyvtár–Wikimedia együttműködés hozadéka 
egyrészt a könyvtár gyűjteményeinek nagyobb látha-
tósága, másrészt a szabad enciklopédia szócikkeinek 
és adatainak még jobb minősége.

(Mohor Jenő)
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Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

179/2017

hayeS, Amanda: Thinking outside the (Ideas) Box : edu-
cation as life-saving aid during protracted refugee situa-
tion In: Alexandria. – 26. (2016) 3., p. 235-242.

Az oktatás mint életmentő segély az elhúzódó menekült-
lét során

Felnőttoktatás; Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; 
nemzetközi szervezet

A Könyvtárak Határok Nélkül (LWB) olyan nem-
zetközi, nonprofit szervezet, amely az oktatást és 
információhoz jutást segíti főleg a fegyveres konf-
liktusok és a katasztrófák sújtotta területeken alter-
natív könyvtári terekkel világszerte. Jelenleg több 
a menekült a világon, mint a második világháború 
idején. (Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága ada-
tai szerint 65,5 millió embert űztek el otthonából, és 
21,3 millióan hagyták el hazájukat).
Mivel a tanulás emberi jog, az LWB arra törekszik, 
hogy a nagyon elszigetelt és nagyon szegény orszá-
gok menekülttáboraiban segítsen az ott lévőkön (pl. 
Haitin a 2010. évi földrengés után,) Ezért kifejlesztett 
a francia Philippe Starck segítségével egy tudáskon-
ténert, vagyis egy innovatív, hordozható multimédia-
központot és mobil osztálytermet, amely két szab-
ványos raklapon elfér, és húsz perc alatt felállítható. 
A kb. 30 m2 alapterületű médiaközpontban vannak 
laptopok, táblagépek, egy könyvtár (e- és nyomtatott 
könyvekkel), beépített mozi és összecsukható búto-
rok. Van egy előre programozott szervere is, ami hoz-
záférési pont wifivel 20 okostelefon és táblagép szá-
mára, és digitális forrásokkal is felszerelték. Az első 
konténert Burundiban 2014-ben próbálták ki, ahol 50 
ezer kongói menekült keresett menedéket politikai és 
etnikai üldözések elől. 2016-ban már nem csak Bu-
rundiban működtek, hanem Jordániában, Libanon-
ban, Etiópiában, Németországban, Görögországban, 
Franciaországban és Olaszországban is. 
A legtöbb helyen az oktatás a legfontosabb. A me-
nekültek számára az oktatás hosszú távú hatással bír 
(pszichoszociális támogatást nyújt, kreativitást, au-
tonómiát, stabilitást teremt és szellemi stimuláció is 
egyben), emellett a menekültek sorsa átlagosan 17 év 
alatt oldódik meg; ezalatt egy gyermek már felnő, és 
nem maradhat iskolázás nélkül.
2015-ben az LWB Burundiban végzett hatásvizs-
gálatokat kísérleti tudáskonténereiről. Az értékelés 
eredményeiben többek között az is szerepelt, hogy 
a diákok sokkal jobb eredményt értek el (23%-kal), 
mint a hagyományos képzés során. A pszichoszociális 
hatást is vizsgálták két táborban 160 résztvevő alap-
ján; eszerint egy tudáskonténer részben biztonságos 
hely a gyerekek és fiatalok számára, részben a kultú-
rák közötti párbeszéd terepe, de nem elhanyagolható 
szerepet játszik az átélt traumák felismerésében és 
leküzdésében. Több művészi és kreatív projekt is mű-
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ködik ott, pl. az Örök béke (Peace forever) független 
fiatal közössége, mely rövidfilmeket is készít.
Az LWB látva a menekültválságot, párbeszédet kez-
deményez az oktatás életmentő jellegéről és a mene-
kültek emberi jogairól.

(Murányi Lajos)

180/2017

neKolovÁ, Kateřina: Interkulturní knihovnické služby v 
Madridu In: Čtenář. – 68. (2016) 7/8., p. 279-284.

interkulturális könyvtári szolgáltatások Madridban

Idegen nyelvű irodalom; Nemzetiségi olvasó; Városi 
könyvtár

A Spanyolországban élő bevándorlók száma az el-
múlt időszakban megnövekedett, a 90-es évekhez 
képest húsz évvel később a főváros 12%-a bevándor-
ló. Ez a változás 2005 és 2012 között a könyvtárakat 
a Nyitott könyvtár kampány megvalósítására ösztö-
nözte. A madridi autonóm terület könyvtárügyért fe-
lelős vezetője mutatta be a Madridban megvalósított 
projektet. A fővárosban mintegy 3 millió lakos él, 
míg a róla elnevezett autonóm területen több mint 
kétszer annyi. A bevándorlók aránya a fővárosban 
12%, az autonóm területen valamivel több, 13%-os. 
A legtöbb migráns Romániából (23%), Marokkóból 
(9%) és Kínából (6%) érkezett. 2010 és 2015 között 
a migránsok száma egymillió alá csökkent. Jelentős 
a Latin-Amerikából bevándorlók aránya, a Kínából 
és Venezuelából érkezők száma növekszik.
A madridi autonóm területen több mint 200 könyv-
tár működik, ezek egy része Madridban található, 
melyek bizonyos területeken együttműködnek a 31 
fiókból álló madridi városi könyvtári hálózattal. A 
beiratkozás ingyenes, okmány felmutatásához kö-
tött. 1992 óta több könyvtárépület megújult, modern 
körülmények között működik. Az autonóm terüle-
ten is fiókkönyvtárak működnek, több települést 
bibliobusz lát el. A Telebiblioteca szolgáltatás hívás-
ra ingyenesen házhoz viszi a könyveket az elővárosi 
Libroexpress vonattal.
A Nyitott könyvtár projekt 2003-2004 közt kezdődött, 
a növekvő bevándorlás miatt. A projekt lebonyolí-
tása 2005–2012 között valósult meg, 61 különböző 
nagyságú könyvtár csatlakozásával a fővárosból és 
az autonóm területről. 13000 akciójukban összesen 
119 ezer lakos vett részt, évente 15–20 ezerrel nőtt a 
részt vevő használók száma. A projektet a migrációs 

hivatal, a foglalkoztatási, a kulturális, turisztikai és 
sporttanács közösen finanszírozta. A projekt fő célja 
a nyelvi nehézségekkel küzdő migránsok integrálódá-
sának támogatása volt. Kilenc terület bekapcsolásával 
valósították meg a tevékenységeket.
1. A bevándorló kisebbségek nyelvére lefordították 

az alapvető könyvtári információkat.
2. A használóképzéseket kibővítették a migránsok 

számára szervezett könyvtárhasználati ismeretek 
oktatásával.

3. A könyvtárak integrációs közösségi térként, talál-
kozóhelyként működtek.

4. A speciális gyűjteményi részeket kibővítették 
(többnyelvű állományok, spanyol nyelvoktató 
anyagok).

5. Kétnyelvű feliratokkal látták el a könyvtárakat.
6. Kampányokat szerveztek az integráció érdekében 

(szociális támogatások, kultúra terjesztése, anal-
fabetizmus elleni küzdelem).

7. Közzétették a Nyitott könyvtár projekt weboldalát.
8. Használói vizsgálatokat, elemzéseket végezték a 

könyvtári szolgáltatások igénybevételéről.
9. A könyvtárosoknak továbbképzéseket szerveztek.
A projektben interkulturális mediátorok vettek részt, 
kezdetben 40 megfelelő végzettségű, nyelvtudással 
rendelkező bevándorlót alkalmaztak, számuk később 
270 főre emelkedett.
Az idegen nyelvű gyűjtemények létrehozása során 
2012-re összesen 20 ezer dokumentumot szereztek 
be. A fővárosban hét idegen nyelvű központot hoz-
tak létre a bevándorlók anyanyelve szerint (két arab, 
1–1 bolgár, román, lengyel, kínai, orosz). Emellett 
katalán, baszk, galíciai és roma nyelvek, nyelvjá-
rások számára is kialakítottak gyűjteményeket. A 
bevándorlók számára különböző kulturális rendez-
vényeket (kiállítások, tematikus napok, ünnepek, 
filmvetítések, társalgási összejövetelek, felolvasások 
stb.) szerveztek.
A könyvtárosok számára szemináriumokat és kon-
ferenciákat rendeztek a migrációról és a multi kul-
tu ra lizmusról.
A sokszínű tevékenység egységét jól kifejezte a pro-
jekthez készült logó, amely a Nyitott könyvtár prog-
ramban a könyvtárak tevékenységét népszerűsítette. 
A 2012-es projekt hozzájárult a bevándorlók integrá-
lódásához, és a könyvtárosok befogadó szemléleté-
nek, speciális szolgáltatásoknak a kialakulásához. 

(Prókai Margit)
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