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SherMan, Scott: The battle of 42nd street In: Public li-
brary quarterly. – 36. (2017) 1., p. 10-25.

A New york Public Library tervezett átépítése
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rosi könyvtár
A tanulmány a New York Public Library (NYPL) 
egyedülálló jelentőségét tárgyalja, és a 42. utcai – 
Központi Könyvtár néven is ismert – Stephen A. 
Schwarzman Épület átépítését szolgáló terv történe-
tét és végrehajtását írja le. A terv szerint több millió 
könyv került volna egy New Jersey-ben lévő raktárba, 
és számos fiókkönyvtár eladására került volna sor, 
hogy finanszírozni tudják a 42. utcai épület átalakí-
tását. Nem meglepő, hogy ezek a tervek riadalmat 
keltettek a könyvtárosok, a helybeliek, a könyvsze-
retők, aktivisták és az írók körében, és erőfeszíté-
sekre sarkallták őket, hogy leállítsák a végrehajtást. 
A tanulmány a közkönyvtári miliő átláthatóságának 
fontosságáról megfogalmazott néhány gondolattal 
zárul.

(Autoref.)
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GłOWACKA, Ewa: Polskie repozytoria instytucjonalne 
jako miejsce dla otwartych zasobów naukowych i eduka-
cyjnych. – Bibliogr. In: Zagadnienia informacji naukowej. 
– 54. (2016) 1., p. 44-54.

A lengyel intézményi repozitóriumok mint a nyílt tudomá-

nyos és oktatási források gyűjtőhelyei

egyetemi könyvtár; elektronikus dokumentum; elektroni-
kus könyvtár; Felmérés; Hozzáférhetőség

A digitális repozitóriumok gyorsan fejlődő informá-
cióforrásokat jelentenek a tudomány és az oktatás 
számára. A tanulmány célja, hogy elemezze a len-
gyelországi egyetemek és más kutatóintézetek által 
fenntartott digitális repozitóriumok helyzetét felmérő 
kutatás eredményeit.
A szerző bemutatja a lengyel digitális repozitóriumok 
fejlődésének jelenlegi helyzetét, nagyságukat, szer-
kezetüket, gyűjteményeiket és funkcióikat. Csak az 
olyan digitális gyűjteményeket elemzi, amelyek új 
forrásokat tartalmaznak, és nem – amint az sok len-
gyel digitális könyvtárra jellemző – a nemzeti kul-
turális örökség digitalizált gyűjteményeit. A szóban 
forgó repozitóriumokat a következő webportálokról 
származó jegyzékekből választotta ki: Uwolnij 
Naukę, EBIB és a CEON adatbázis-aggregátor. Min-
den honlapot egyenként vizsgált. Az OpenDOAR-ból 
származó adatokat használta fel, hogy bemutassa a 
hasonló típusú lengyel projektek statisztikai hátte-
rét.
A szerző 33 jelenleg elérhető nyílt digitális repozi-
tó riumot talált Lengyelországban. Ezek mintegy 270 
ezer különböző típusú forráshoz nyújtanak hozzáfé-
rést, amelyek többsége szakdolgozat és disszertá-
ció, folyóiratcikk és oktatási anyag. A nyílt digitális 
repozitóriumok – rövid történelmi múltjuk ellenére 
– gyorsan fejlődnek. Az egyetemek által létrehozott 
és fenntartott digitális repozitóriumok számos előny-
nyel járnak, például a tanszékeken folyó tudományos 
kutatás láthatóvá tétele révén hírnevet szereznek az 
intézménynek, támogatják az egyetemi oktatókat, az 
oktatási anyagok elérésének megkönnyítésével segí-
tik a hallgatókat.
A felmérés eredményei képet adnak a lengyel digitá-
lis repozitóriumok fejlődésének jelenlegi helyzetéről, 
és arra ösztönözhetik a kutatókat, hogy ott helyezzék 
el publikációikat, és használják a repozitóriumi for-
rásokat kutatómunkájukhoz.
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