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(2016) kerültek megrendezésre. Az ECIL 2017. évi 
helyszíne Saint-Malo városa volt Franciaországban 
(2017. szeptember 18-21.)
A konferenciasorozatnak újabban az információs 
műveltség legkülönböző elméleti és gyakorlati kér-
dései mellett évente van egy-egy kiemelt témája is. 
Ez 2015-ben a zöld társadalom volt, 2016-ban a be-
fogadó társadalom, 2017-ben pedig a munkahelyi 
információs műveltség. Az ECIL plenáris előadói 
között ott volt – többek között – Paul Zurkowski, 
akit az információs műveltség (information literacy) 

fogalma megalkotójának tartunk, de megemlíthetjük 
Christine Bruce, David Bawden, Michael Eisenberg, 
Sonja Livingstone vagy Tara Brabazon nevét is. Az 
ECIL 2016-ra 240 előadás-javaslat 75%-át fogadta 
el a Programbizottság. Az ECIL résztvevői Európa, 
Afrika, Észak- és Dél-Amerika, valamint Ázsia mint-
egy 60 országából érkeznek. Világkonferenciáról van 
tehát szó, amely azonban meg kívánja őrizni eredeti 
elnevezését.

(Koltay Tibor)

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak

218/2017

Bonnel, sylvie: actualisation de la charte documentaire 
de la BnF : la politique d’enrichissement des collections. 
– Bibliogr. lábjegyzetben In: Bulletin des bibliothèques de 
France. – (2016) 9., p. 32-41.

A Francia Nemzeti Könyvtár gyűjtőköri szabályzatának 
akutalizálása

Állományalakítás; Gyűjtőköri kódex; Használó; Nemzeti 
könyvtár

A Francia Nemzeti Könyvtár 2015-ben megjelente-
tett 200 oldalas kódexe jóval több, mint gyűjtőköri 
szabályzat. Az utóbbi évszázad, az egyes gyűjte-
mények fejlődésének összefoglalója és panorámája 
éppúgy, mint a középtávú fejlesztési elképzelések 
kézikönyve. Mindez az elmúlt évszázad munkájában 
gyökerezik, hiszen a beszerzési politika mindig akkor 
változott nagyot, amikor a könyvtár újabb és újabb 
tudományos, szakmai lépcsőfokra hágott a nemzeti 
könyvtárrá válás útján.
A 2005-ig kialakult és lefektetett kötelespéldány-be-
szolgáltatáson alapuló enciklopédizmus, a fran ko-
fo nizmus, a francia nemzet hangsúlya, a külvilágra 
való nyitottság és az időszakosság, időállóság mint 
beszerzési jellemzők napjainkra kiegészültek a mo-
dern könyvtári igénnyel és felfogással. Közülük a 
nemzeti könyvtár szempontjából a legfontosabbak 
közé tartozik az a cél, hogy a felhasználók legszé-

lesebb körének elvárásait sikerüljön maradéktalanul 
kielégíteni a különféle, egymást kiegészítő dokumen-
tumtípusokkal úgy, hogy közben a lehető legnagyobb 
mértékben folyjon tovább az állomány digitalizálása. 
Az utóbbi időben az olvasói összetétel nagyon nagyot 
változott. Az olvasó- és kutatótermek látogatottsá-
ga jelentősen csökkent. Ennek nyilvánvaló oka az 
egyetemi könyvtárak fejlődése és a Gallica, valamint 
számos digitalizált gyűjtemény és kutatói adatbázis 
webes megjelenése, otthonról történő használatának 
lehetősége.
A felhasználók átlagéletkora 33 év, ami érthető, hi-
szen az olvasók több mint fele francia és nagyszámú 
külföldi egyetemista. Ennek az olvasói rétegnek a 
kedvét keresve a nemzeti könyvtár két nagy épü-
letkomplexumát nagymértékben átalakították. A 
François Mitterrand Könyvtár megőrizte a kultúrával 
kapcsolatos enciklopédikus jellegét, ám a gimnazistá-
kat megcélozva jelentősen kiegészült a francia nyelv-
vel kapcsolatos sajtó-, média- és elektronikus doku-
mentumokkal, valamint négy nagy, interdiszciplináris 
tudományterületeket magában foglaló központtal, 
amelyek lehetővé teszik napjaink tudományossága 
kérdéseinek tanulmányozását. A Richelieu-épület ta-
tarozása és felújítása még mindig folyik. Ez a szárny 
ad helyet továbbra is mindenféle történeti és művé-
szettörténeti, képzőművészeti terület kutatásának.
2005 és 2015 között a költségvetés nagyjából ki-
egyenlített volt. Az utóbbi időben számottevően 
csökkentették éppúgy, mint a személyi állományt, 
ezért óriási jelentőségűvé vált a mecénások szerepe. 
Nekik köszönhető a kulturális örökség körébe tartozó 
dokumentumok nagy részének megléte. Ez a legújabb 
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kézikönyv a nemzeti kulturális örökség alaptípusát, 
a személyi, területi, nyelvi gallikát, a külföldi iroda-
lom francia vonatkozású műveit tekinti fő gyűjtőköri 
pillérnek, miközben nagy hangsúlyt fektet a meglévő 
gyűjtemények folytonosságának fenntartására és to-
vábbfejlesztésére. Ez egészül ki bizonyos mennyisé-
gű nem szokványos, valami miatt mégis érdeklődésre 
számot tartó vagy kíváncsiságot ébresztő dokumen-
tummal, így színesítve az amúgy is gazdag állományt. 
A meg nem álló modernizálás, új szemléletű könyvtár 
jegyében mindenféle, napjainkban divatos technikát, 
módszert alkalmaznak. Tematikus weboldalak, kiállí-
tások, különféle adathordozókra tölthető digitalizált 
dokumentumok és dokumentumtípusok mind jelen 
vannak a „transzparencia” és a „mindent a közössé-
gért” elv jegyében.
E gyűjtőköri kódex 20 tematikus és nyolc különféle 
dokumentumtípust bemutató strukturált táblában, 
akadémikusi szellemben, a történetiségből kiindulva 
szemléleti mindazon állományegységek, dokumen-
tumtípusok közötti összefüggéseket, amelyek a ma 
francia nemzeti könyvtárának gyűjtőkörrel kapcsola-
tos álláspontját képviselik. Ezzel mintegy középtávú 
tervüket is előre vetítik: továbbra is tudatosan, a szak-
mai elvek feladása nélkül törekedni a felhasználók 
elégedettségének elérésére, nem elfeledkezve a nem-
zeti könyvtár alapfeladatairól. Ehhez nagy segítséget 
jelenthet, ha kiaknázzák a „konnektivizmusban” rejlő 
közösségi erőt, osztott katalogizálást, intézményközi 
és egyetemi projektkapcsolatokat, e most megjelent 
kódexet pedig munkaeszközként használják a napi 
gyakorlatban.

(Pajor Enikő)

219/2017

niGGeMann, elisabeth: 10 Jahre Gesetz über die deut-
sche nationalbibliothek In: Dialog mit Bibliotheken. – 29. 
(2017) 1., p. 4-10.

tízéves a német nemzeti Könyvtárról szóló törvény

Állománygyarapítás; elektronikus publikáció; Jogsza-
bály -könyvtárügyi; Középtávú terv; Megőrzés; Nemzeti 
könyvtár

Több mint tíz éve, 2006. június 29-én lépett életbe a 
Német Nemzeti Könyvtárról (DNB) szóló törvény. 
Lényegbevágó eredménye, hogy gyűjtését a hálózati 
kiadványokra is kiterjesztette. 1912-es alapítása óta a 
DNB egyre jobban hozzájárult a nemzeti emlékezet 

megőrzéséhez. A világháló létrejöttével tudományos 
művek és művészeti alkotások, napilapok, zenék, 
filmek, a kulturális örökség egész spektruma magá-
tól értetődően a világhálón is elérhető – vagy csak 
ott létezik. A DNB főigazgatójának cikke a törvény 
megszületése óta eltelt tíz év rövid mérlegét igyek-
szik megvonni négy területen.
1. A hálózati kiadványok gyűjtése nem 2006-ban 

kezdődött: már 1998-tól kezdve bekerültek az ál-
lományba a felsőoktatási záródolgozatok (Online-
Dissertationen) és egyes német kiadók önkéntesen 
beszolgáltatott kiadványai. 2007 és 2011 között 28 
új álláshellyel is bővült a terület. Tíz év alatt csak a 
felsőoktatási záródolgozatok, az e-könyvek és -ta-
nulmányok gyűjtése megfelelő, a többi téren jócs-
kán van teendő (e-folyóiratok, zeneművek stb.). 
Bizonyos elektronikus formákról eleve lemondtak 
(fórumok, blogok, közösségi média), de minőségi 
különbségeket nem vesznek figyelembe. Viszont 
a webarchiválás terén már vannak tapasztala-
tok. 2012 októberétől több mint 1200 weboldalt 
gyűjtöttek be, emellett bizonyos eseményeket is 
gyűjtöttek (az első világháború 100. évfordulója, 
Richard Wagner centenárium, a fal leomlásának 
25. évfordulója). Megtörtént a .de domén aratása 
is 2014-ben.

2. A hálózati kiadványok feltárása, megtalálása és 
rendelkezésre bocsátása is fontos terület volt: a 
kiadványok növekedése az előrejelzéseket három-
szorosan haladta meg, a tervezett állományadatok 
hatszorosa a valóság. Komoly felkészültséget kí-
vánt a beérkező anyag adminisztrálása, fogadása 
és feldolgozása, a megfelelő munkamenet kidol-
gozása, az automatizálás. Olyan keresőre is szük-
ség volt, amely rugalmas, követi a változásokat és 
kielégíti a különböző használók igényeit.

3.  A szerző részletesen foglalkozik a hálózati kiad-
ványok archiválásával, melynek elvein és szer-
vezetén 2002 óta dolgozott a DNB, elsősorban a 
hosszú távú archiválás megvalósítása érdekében, 
és részletesen beszámol az elért eredményekről és 
együttműködésekről.

4.  A szerzői jogi szempontok a nemzeti könyvtár ese-
tében nagyon fontosak, egyben speciálisak; a hosz-
szú távú megőrzés érdekében sokszor változtatni 
kell a kiadványon (migrálás stb.), és a hozzáférés 
érdekében egyéb – látszólag jogsértő – lépések 
is szükségesek. (A jogvédett kiadványok csak a 
könyvtár épületében érhetők el természetesen.) 

A szerző végkövetkeztetése szerint a DNB sokat fej-
lődött és sok tapasztalatot szerzett, de a fejlődésnek 
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koránt sincs vége: itt utal a rövid és hosszú távú cé-
lokra, melyeket a Stratégiai fő irányok 2013–2016 
és a Stratégiai fő irányok 2017–2020 c. munkáikban, 
továbbá a Német Nemzeti Könyvtár 2025, stratégiai 
iránytű c. kiadványukban fogalmaztak meg.

(Murányi Lajos)

Lásd még 215, 235

Felsôoktatási könyvtárak

220/2017

allen, lee e.: the role of the academic library informa-
tion specialist (lis) in teaching and learning in the 21st 
century. – Bibliogr. In: information discovery and delivery. 
– 45. (2017) 1., p. 1-9.

A felsőoktatási könyvtári tájékoztatási szakember szere-
pe az oktatásban és a tanulásban a 21. században

Felsőoktatási könyvtár; Információtechnológia; Könyvtá-
rosi hivatás

A szakirodalmi szemle három kérdésre kereste a 
választ.
1.  Hogyan alakult át a felsőoktatási könyvtárak jelle-

ge és szerepe az oktatás és kutatás támogatásában? 
– A „könyvtár mint hely” koncepció megkívánja, 
hogy a könyvtárak átalakítsák a fizikai és virtu-
ális, online tereiket annak érdekében, hogy azok 
megfeleljenek a digitális bennszülöttek igényeinek 
és felkészültségének. A könyvtári tájékoztatási 
szakembereknek is alaposan ismerniük kell és ma-
gabiztosan kell használniuk az állandóan változó 
új technológiákat, ehhez meg kell kapniuk a meg-
felelő képzést. Újszerű szolgáltatásokat tudnak 
indítani (pl. csevegés, podcastok, webináriumok 
stb.); és az információkeresők (diákok, oktatók, 
kutatók, civil érdeklődők) számára olyan infor-
mációkat tudnak szolgáltatni, amelyek bárhonnan, 
bármikor elérhetőek.

2.  Hogyan hatottak az információs és kommunikáci-
ós technológiák, a mobiltechnológiák és az e-ta-
nulás a felsőoktatási könyvtári tájékoztatási szak-
emberekre? – A felsőoktatási könyvtári tájékoztató 
szakemberek az utóbbi 10–15 évben aktívan részt 
vettek az oktatás és tanulás átalakulásában, tanúi 
voltak az IKT, a mobiltechnológiák és az e-tanulás 
térhódításának. Gyakran „beépített” könyvtáros-

ként rendelkezésre álltak egyes kurzusok alkal-
mával, és oktatták a tudományos kutatást segítő 
technológiai megoldások alkalmazását. A jövőben 
elképzelhető, hogy sor kerül a könyvtárosképzés 
technikai támogatására, a könyvtári e-források 
mobilbarát interfészeinek kifejlesztésére, az inte-
raktív e-tanulási modulok térnyerésére. A felsőok-
tatási könyvtári tájékoztató szakemberek szerepe 
a következő: a hozzáférést segítik, konzultánsként 
működnek, oktatják a tartalom- és információszol-
gáltatási rendszerek tudnivalóit. A használókkal 
a közösségi média könyvtári terei révén tartják a 
kapcsolatot.

3.  Hogyan hatnak az információs és kommunikációs 
technológiák az oktatásra és tanulásra a fejlődő or-
szágokban? – A felsőoktatási könyvtári tájékoztató 
szakemberek sajátos helyzetükből adódóan képe-
sek arra, hogy értékeljék az IKT, a mobiltechnoló-
giák és az e-tanulás hatásait az oktatásra. A fejlődő 
országokban arra kell törekedniük, hogy segítse-
nek abban, hogy a hallgatók és a kutatók elérhes-
sék azokat az információkat, amelyek tudományos 
törekvéseikhez szükségesek. A könyvtárosoknak 
megfelelő képzettséggel, sokféle készséggel kell 
rendelkezniük, hogy biztosítsák a hatékony hozzá-
férést a digitális gyűjteményekhez és az e-tanulási 
kurzusokhoz a hallgatók és kutatók számára.

(Hegyközi Ilona)

221/2017

Álvarez-MUñoz, Patricio – HernÁndez-doMínGU-
ez, Carmen: análisis longitudinal del sistema Bibliote-
cario ecuatoriano. – Bibliogr. In: revista española de 
documentación científica. – 39. (2016) 4.
res. angol nyelven

ecuador egyetemi könyvtári rendszere

Egyetemi könyvtár; Felsőoktatási intézmény

A világ legjobb egyetemeinek sikere nagymértékben 
könyvtári rendszerük fejlettségén alapul. Ezek a rend-
szerek dinamikusak és versenyképesnek kell lenniük 
az ismeretszerzés támogatása érdekében. Ecuador 
nem mentes ettől a dinamizmustól, és felsőoktatási 
rendszere átfogó fejlesztésének közepén jár. A cikk az 
egyetemi könyvtári rendszer jelenlegi helyzetét elem-
zi a létező 54-ből kiválasztott 25 egyetemet vizsgál-
va. Figyelembe vettek adminisztratív, technológiai, 
gazdasági és szolgáltatási változókat; a legfontosabb-
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nak a hallgatónkénti dokumentumok számát és az 
adatbázis-hozzáférésre fordított összeget tekintették. 
Vizsgálták még, hogy a könyvtárak milyen módon 
szerzik be a tudományos információs adatbázisokat, 
a jelenlegi kínálatot és a kormányzati befektetéseket 
az adatbázisok elérésének biztosítására.

(Autoref.)

222/2017

lee, rebekah J.: Campus-library collaboration with mak-
erspaces In: Public services quarterly. – 13. (2017) 2., p. 
108-116.

A campus és a könyvtár együttműködése az alkotóterek-
kel

Berendezés; egyetemi hallgató; egyetemi könyvtár; Fel-
sőoktatási intézmény

Az alkotó- vagy közös tanulást lehetővé tévő tér 
bármi lehet egy kis képernyős tanulószobától egy 
megfelelően felszerelt egész emeletig. Az oktatói kar 
ezt a teret akár tantermi projektekhez, akár oktatási 
módszerei bővítéséhez használhatja. Az új technoló-
gia megváltoztatja a diákok tanulási módszereit, ezért 
a tantermet is újra kell tervezni. Hagyományos elő-
adások helyett a diákok közös brainstorming ülése-
ken vehetnek részt, míg a tantermekben a valós világ 
megismerését és a jobb megértést lehet támogatni. Ha 
az egyetemi könyvtárak követik a trendet és megra-
gadják a kreatív munkahelyek ötletét, ismertségük 
a campuson nőni fog. Az új ötleteket általában egy 
előrelátó kis csoport pártolja, az alkotóterek esetében 
azonban még kutatások szükségesek.
Az egyetemi könyvtárakban az alkotótér kialakítása 
általában egy 3D-s nyomtató installálásával, a kódo-
láshoz és programozáshoz szükséges kisebb helyek 
biztosításával kezdődik. Sok diák először a könyv-
tárhoz fordul műszaki segítségért, ezért az alkotótér 
a könyvtári terek természetes megnagyobbítása lesz; 
helyet ad a tanulásnak, a diákok akár a tanulmánya-
ikon kívüli, személyes terveikhez is használhatják. 
Mivel több tudományágat kiszolgál, lehetővé teszi 
a karok közötti kommunikációt, több kart érintő tré-
ningek tartását, ugyanakkor semleges tér az oktatók 
és a diákok számára.
Kihívások: költségek, maga a tér és annak elválasz-
tása, irányítása, a könyvtárosok képzése az új lehető-
ségek használatához. Az alkotótér kezdetben valószí-
nűleg csak néhány órát lesz nyitva, népszerűségének 

növekedésével azonban több képzett munkatársra 
lesz szükség. Területi feszültség is lehet az oktatói 
kar és a könyvtár között. A campus politikája és a 
bürokrácia késleltetheti a közös munkamódszerekre 
történő átállást és az oktatástechnika megújítását. Az 
átállás egyik tere lehet a könyvtár, mivel ott a diákok 
vizsga előtt kipróbálhatnak valamit, az oktatóknak 
pedig lehetőséget ad a technológia változtatására és 
kiigazítására.
A diákok és az oktatók visszacsatolása és értékelése 
sok adattal segíti a közös tér meghatározását, monda-
nivalójukat azonban a könyvtárosoknak és az admi-
nisztrációnak meg kell értenie. A nyitott alkotóterek 
támogatják a könyvtári szolgáltatások ismertségét, 
sok esetben azonban a könyvtárosoknak küzdeniük 
kell a szolgáltatások támogatásáért. Ez ronthatja a 
campus és a könyvtár együttműködését, ugyanakkor 
az új szolgáltatások és a különleges rendezvények 
növelik a forgalmát.
Az alkotóterek kialakításáról egyelőre csak köz-
vetett eredmények vannak. Az elsőéves hallgatók-
nak még nehéz a kritikai gondolkodás, mivel eddig 
főleg tesztekhez és memorizáláshoz szoktak. Az 
y-generációnak idő kell az elvont gondolkodási ké-
pesség fejlesztésére, különben elsőévesként a tanulás 
megpróbáltatás lesz számára, és sok időt kell fordí-
tania a feladatok megértésére. A kreatív és független 
gondolkodási képesség egy metaforikus ugrópont, 
ami átsegíti a diákokat az akadályokon; a feladat az 
oktatókra vár, a sikerhez megfelelő környezet szük-
séges. Az alkotótér új szintet jelent az interaktív tanu-
lásban. A szerző sok évig egy Montessori iskolában 
volt könyvtáros, ahol látta a tanulók eredményeit több 
érzékszervre ható (multi-sensorial) tanulási környe-
zetben. Egyetemi könyvtárosként naponta látja az 
elvont gondolkodás hiányát és a több érzékszervre 
ható tanulási környezet szükségességét a felsőok-
tatásban. Minden diáknak meg kell tapasztalnia az 
alkotás lehetőségét, szerencsés esetben az alkotótér 
éppen ezt szolgálja.
A könyvtáron belüli és kívüli alkotótereket még meg 
kell ismerni. Ezek nem feltétlenül szükségesek, de 
alkalmazkodási képességük alapján helyük van a 
campuson. A könnyen változtathatóság a könyvtáro-
sok jövőbeni oktatásához és tréningjeihez is szüksé-
ges. A következő könyvtáros-generáció ismeri az új 
trendeket, érti, hogy a jövőjét biztosító új ötletekkel 
szemben rugalmasnak és nyitottnak kell lennie.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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223/2017

li, Haipeng: Built to succeed : sustainable learning envi-
ronment at UC Merced library In: library management. 
– 38. (2017) 2/3., p. 175-180.

sikeres, fenntartható tanulási környezet – egyetemi 
könyvtári esettanulmány

Berendezés; egyetemi könyvtár; Könyvtárépület -egyete-
mi, főiskolai; Környezetvédelem -könyvtárban

A fenntartható tanulási környezet biztosítása szere-
pel az IFLA és az ALA célkitűzéseiben és különböző 
fórumain. Amerikában a University of California, 
Merced (UC Merced) elsőként fogott bele, hogy zöld 
campusként működjön, azaz fenntartható gazdasági, 
társadalmi és környezeti megoldásokat hozzon létre a 
jövő generációk érdekét is szem előtt tartva. Az UC 
Merced különböző kurzusain is napirenden tartja a 
fenntartható fejlődés kérdéseit. Épületeinek mind-
egyike elnyerte a nemzetközi LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) minősítést.
Az UC Merced könyvtára megfelel a fenntarthatóság 
követelményeinek, a következők miatt: víztakarékos 
megoldásokat alkalmaz, hűtése, fűtése és szellőz-
tetése mentes a káros anyagoktól, belső világítása 
automatikusan szabályozott, újrahasznosított anya-
gokból épült, kiváló levegőminőség és energiataka-
rékosság jellemzi. Maga az épület három részből áll: 
a hagyományos gyűjteményekben természetes fény 
adja a megvilágítást, de gondoskodtak a szükséges 
árnyékolásról is; van egy sokcélú nyitott tér sok ülő-
hellyel; továbbá egy társas összejövetelekre és cso-
portmunkára szolgáló tér.
A könyvtár az aktív és konstruktív tanulást támo-
gatja, miközben fenntartható tanulási környezetként 
kíván működni. Rugalmas, nyitott terek és bútorzat 
jellemzik, amelyek segítik a hallgatók tanulási és ku-
tatási tevékenységét. A hallgatók lehetőséget kapnak 
arra, hogy kialakítsák saját tereiket, ahol a szokástól 
eltérően étkezhetnek, ihatnak és telefonálhatnak is. 
Az egyetem növekszik, és vele együtt a könyvtár is 
növekedni fog, továbbra is betartva a fenntarthatóság 
követelményeit.

(Hegyközi Ilona)

224/2017

neUHaUsen, Hubertus: „treiben wir oder werden wir 
getrieben” – wissenschaftliche Bibliotheken im wandel. – 

Bibliogr. lábjegyzetben In: ABI-Technik. – 36. (2016) 4., p. 
238-251.
res. angol nyelven

„Mi űzünk vagy bennünket űznek?” Átalakuló tudomá-
nyos könyvtárak

Felsőoktatási intézmény; Felsőoktatási könyvtár; Infor-
mációtechnológia; Működési feltételek; Szolgáltatások

A szerző az Internet a könyvtárakban (InetBib) 2016-os 
konferenciájának címét választotta tanulmánya cí-
méül, és azokat a másfél évtized alatt végbement 
változásokat tekinti át, melyek a tudományos könyv-
tárak működésének feltételeit alapvetően megvál-
toztatták.
Először a „technikai környezet” változásait veszi 
sorra: kitér a mobil internet, a felhőalapú számítás-
technika kérdéseire, ismerteti a Google 2004-ben 
indult Book Library Projectjét és a 2008-ban alapí-
tott HathiTrust tevékenységét, majd az elektronikus 
könyvek és a nyílt hozzáférés kérdéseit boncolgatja; 
fontos szerepet tulajdonít a tudományos könyvtárak 
katalógusainak, bár a Google mintha háttérbe szorí-
totta volna ezeket.
Másodikként az „intézményi környezet” változása-
it és a költségszerkezeteket ismerteti, ezután pedig 
azokkal a következményekkel foglalkozik, melyek a 
tudományos könyvtárakat érintik.
A 20. században az állománygyarapítás volt a könyv-
tárak fő tevékenysége, hatalmas gyűjtemények jöttek 
létre, melyek egy része minden könyvtárban megta-
lálható; mára ezek nagy része elérhető az interneten is 
számos nyílt hozzáférésű anyaggal együtt. Ma már az 
e-média gyarapítására fordítják a költségvetés javát, 
a beszerzést is központosítják konzorciumok révén. 
A kölcsönzési forgalom és a személyzet is csökkent. 
Egyrészt a tömeges digitalizálás, nyílt hozzáférés és 
a felhőalapú könyvtári rendszerek, másrészt a nyom-
tatott irodalom beszerzése költségességének belátása 
ahhoz vezet, hogy a saját intézményre támaszkod-
ni sem nem gazdaságos, sem nem felelősségteljes: 
szükséges globális kereső- és feltáró rendszereket 
(WorldCat, Google) használni, illetve a saját intéz-
mény használói számára mind a fent leírt digitális 
gazdagságot, mind a nyomtatott anyagok sokrétű-
ségét maradéktalanul rendelkezésre kell bocsátani. 
Emellett a felsőoktatási könyvtáraknak csökkentett 
állomány-koncepciót kell kidolgozniuk – több intéz-
ményt is magába foglaló együttműködéssel kiegé-
szítve, és a nem használt anyagot selejtezni, illetve 
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kooperatív tároló raktárakban elhelyezni. Az Egyesült 
Államokban (ReCAR) és Európa néhány országában 
több jó példát látni ezekre (ilyen az Egyesült Király-
ságban az RLUK).
E fejlődés másik következménye, hogy az állomány-
építésre koncentrálásról a használatra és a hozzáférés 
biztosítására kell átállniuk a tudományos könyvtárak-
nak, ha jövőképesek akarnak maradni. Fennáll annak 
a veszélye, hogy a tudományos könyvtár érdektelen-
né válik az egyetem számára.
A tanulmány befejező része a tudományos könyv-
tárak szolgáltatóként való működését vizsgálja. A 
hagyományos könyvtári értékek – az állomány és a 
tér – továbbra is fontosak, de új dimenziókkal bővül-
nek: egyrészt az értékes különgyűjtemények online 
hozzáférhető tételével, az alig használt anyagok rak-
tározásával és közösségi tanulóhelyek kialakításával, 
továbbá felhasználóbarát szolgáltatásokkal.

(Murányi Lajos)

Lásd még 229, 230, 231, 232, 242, 249

Közmûvelôdési könyvtárak

225/2017

rotH-Bernstein-wiesner, armi: schatten über dem 
vorzeigeland : das skandinavische Bibliothekswesen gilt 
als vorbildlich, doch Kosteneinsparungen und Bibliothek-
sschliessungen setzen auch den finnischen Berufsstand 
unter druck In: BuB. – 69. (2017) 6., p. 345-349.
res. angol és francia nyelven

Árnyak a finn könyvtárügy felett: takarékossági intézke-
dések és könyvtárbezárások Finnországban

Jogszabály -könyvtárügyi; Közművelődési könyvtár; 
Megszűnés -könyvtáré; Támogatás -pénzügyi -állami, 
hatósági

Finnországnak régóta van könyvtári törvénye; bő-
kezűen támogatta a falvakat, hároméves előkészítés 
után 1929-ben lépett hatályba. Addigra a legszegé-
nyebb falvakban is létesült könyvtár. Míg ezeket a 
könyvtárakat maximum 90 százalékban finanszíroz-
ták, a nagyobb városoknak saját erőből kellett meg-
tenniük ezt. A szokásos nyitva tartási idő a vasárnapi 
mise utánra, illetve vasárnap délutánra esett. (A kö-
vetkező törvény 1998-ban lépett életbe.) A 2015-ben 
hatalomra került finn jobboldali kormány e paradi-

csomi könyvtári állapotot akarta felszámolni, csök-
kentette a kulturális kiadásokat. A finn települések 
az államtól kapnak forrásokat a kötelező feladatokra, 
de maguk döntik el, mire fordítják. A könyvtárak és 
fiókok száma csökkent az elmúlt években, de a köl-
csönzések és könyvtárlátogatások száma nőtt.
A szerző sokáig azt hitte, hogy az addigi jó helyzet 
a finn könyvtári törvénynek volt köszönhető. Csak 
amikor – miután több évig volt a szakmában – job-
ban megismerte a finn könyvtárosok mindennapjait, 
jött rá, hogy a német és finn könyvtárosok gondjai 
nagyon hasonlók. A finnek, bár tovább tanulják a 
szakmát, harmadával kevesebbet keresnek, mint a né-
metek; egyre több a pedagógiai képzettségű a könyv-
tárakban, s a megfelelő bevándorlók kiválasztásával 
és képzésével oldják meg a menekültek gyorsabb 
integrálásának a segítését.
Közben hosszabbak lettek a nyitvatartási idők az 
igények miatt és az automatizálásnak köszönhetően. 
A gazdasági válságok nem jártak könyvtárak bezá-
rásával, csak kevesebb pénzzel. A fejlődés a 80-as 
évekig dinamikus volt. A finn törvény hosszú ideig a 
dolgozók szabadidejének tartalmas eltöltését célozta 
meg, nem foglalkozott a minőségi irodalom közvetí-
tésével, mint Németország. A finnek viszont új dol-
gokat találtak ki (a book talker, a könyvet elmesélő 
és az „Egyszerű nyelven” mozgalom). Új, de nagyon 
népszerű a „dolgok könyvtára” is, azaz szerszámok 
kölcsönzésének a lehetősége. Sokszor kérdezik a 
szerzőtől, melyik országban jobbak a könyvtárak. Az 
alapellátásban a finnek jobbak, a csúcsintézmények 
hasonlóak, véli.
Az új finn közkönyvtári törvény (2017) szerencsére 
nem igazolta az előzetes félelmeket (http://www.
finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2016/en20161492.pdf). 
Néhány apróbb újítás mellett először határozta meg 
a közkönyvtárak feladatait (a hagyományosak mel-
lett a társadalmi és kulturális párbeszéd fejlesztése, 
a lakosság szolgálata stb.). Csak a digitális képzés 
maradt ki belőle, ami pedig nagyon fontos lenne, de 
természetesen a könyvtárosok feladata. A Helsinki 
Városi Könyvtár vezetője, Tuula Haavisto tevéke-
nyen részt vett a települések szövetségében azokon a 
megbeszéléseken, ahol a kulturális feladatok (felnőtt-
oktatás, kulturális kínálat, könyvtári szolgáltatások) 
fontossága mellett állt ki. Az tény, hogy a könyvtárak-
nak érdemei jelentősek az olvasásfejlesztésben (így 
a PISA-teszt eredményeiben is) és a menekültek be-
illeszkedésének segítésében, de ezt tudatosítani kell 
a döntéshozókban is. Sajnos, mindig harcolni kell a 
forrásokért, de a könyvtáraknak meg kell határozniuk 
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helyüket a társadalomban, és meg kell védeniük az 
intézményt is. Haavisto optimista kollégáit illetően, 
mert mindig innovatívan reagálnak a változásokra, és 
sokszor előre gondolkodnak; ezért becsülik meg őket, 
és számít a véleményük a környezetükben.

(Murányi Lajos)

Lásd még 237, 246

Tudományos és szakkönyvtárak

226/2017

altenHöner, reinhard: die staatsbibliothek zu Ber-
lin in der digitalen welt : standortbestimmung und Per-
spektiven In: zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliog-
raphie. – 64. (2017) 2., p. 61-70.
res. angol nyelven

a Berlini Állami Könyvtár a digitális világban: helyzetkép 
és távlatok

Általános tudományos könyvtár; digitalizálás; Középtávú 
terv; Megőrzés; Munkaszervezés

A főigazgató állandó helyettese, egyben a központi 
részleg vezetője cikkében leszögezi, hogy a Berlini 
Állami Könyvtár (Staatsbibliothek zu Berlin, SBzB) 
intézmények hálózatának egyik eleme, melyek a 
szakterületi ismeretek összességét adják. Változnak 
az idők, és a könyvtárak információ-monopóliumá-
nak vége. A cikk inkább program- és történeti jelle-
gű. Hogy milyen szerepet fog játszani az intézmény 
a digitális világban, csak óvatosan lehet megfogal-
mazni. 
A Berlini Állami Könyvtárat 1661-ben alapítot-
ták, tehát 350 év nyomtatott és kéziratos doku-
mentumait őrző tudományos könyvtár. (Jelentős 
különgyűjteményei vannak, de a humán és társada-
lomtudományok terén is komoly nemzetközi anyag-
gal rendelkezik.)
A digitális világ a könyvtárakban is jelen van már, de 
a könyvtárnak anyagával is minél jobban jelen kell 
lennie a világhálón. Kiemeli, milyen fontos a világhá-
lón való jelenlét, hálózati gyűjtés, részvétel (digitális 
átalakulás) és a párbeszéd használóikkal.
Újra kell fogalmazni a Berlini Állami Könyvtár és a 
digitális világ viszonyát. Ebbe beletartozik az elektro-
nikus lehetőségek kihasználása a szolgáltatásokban, 

a hozzáférés biztosítása, a párbeszéd és az együttmű-
ködés a tudomány és kutatás szereplőivel.
A Berlini Állami Könyvtár 2015-ben többéves elő-
készítés után jelentette meg 2015–2020-ra szóló stra-
tégiáját (http://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/
user_upload/zentrale_Seiten/ueber_uns/pdf/sbb_
strategie_2020.pdf), melynek központjában a digi-
talizálás és az állomány digitális prezentációja áll. 
Sok múlik azonban a szervezeten is; 2016-ben jött 
lére e feladatok összehangolására a Digitális könyv-
tár irányító bizottság széles hatáskörrel (kínálatok, 
folyamatok/eljárások). A bizottság koordinál, ter-
vez, és meghatározza a fontossági sorrendet. A tagok 
részlegvezetők és szakértő munkatársak; a témacso-
portok: digitalizálás, a digitális kínálat bemutatása, 
IT-infrastruktúra, archiválás, adatmenedzsment és 
metaadatok, digitális bölcsészet, statisztika – érté-
kelés – kontrolling, jogi kérdések.
A következő évek fontos szakmai pontjai az egyes 
részlegek terveiben az alábbi tevékenységek (csak 
néhányat kiemelve): a kompetenciairoda felállítása, 
a tájékoztató funkciók átalakítása, a folyamatelem-
zési képesség bővítése, a sikeres közösségimédia-
tevékenységek bővítése stb. A külső partnerekkel 
való együttműködés, projektekben való részvétel is 
fontos része az állami könyvtár munkájának. Nem az 
új technikai vívmányok alkalmazása, hanem az in-
tézmény fokozatos átalakítása és a képzett, motivált 
munkatársak a lényegesek!

(Murányi Lajos)

Lásd még 243

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

227/2017

lüsCHow, andreas – saFadi, samira: Checkpoints, 
strassensperren und politische Unsicherheit : mobile 
Büchereien im nahen osten In: BuB. – 69. (2017) 6., p. 
334-337.
res. angol és francia nyelven

Ellenőrző pontok, útlezárások és politikai bizonytalanság. 
Mozgókönyvtárak a Közel-Keleten
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Gyermekkönyvtár; Idegen nyelvű irodalom; Mozgókönyv-
tár; rendezvény

A BuB Forum Bibliothek und Information című fo-
lyóirat 2013. évi 5. számában már beszámolt arról a 
bibliobusz-projektről, amely a német-francia közös 
kulturális központ nevéhez fűződik (ld. a 254/2013. 
sz. referátumot a KF 2013/4. számában). Most az 
aktuális fejleményekről esik szó.
Ramallahban 2010 óta üzemel a palesztin bibliobusz, 
amely azokat az iskolákat keresi fel, ahol német és 
francia nyelvtanítás folyik. Könyvek, DVD-k és 
CD-k kölcsönzése mellett különböző rendezvényeket 
is szerveznek (játékok, rejtvényfejtés, barkácsolás). 
A bibliobusz az utóbbi 7 évben összesen 63 200 ki-
lométert tett meg. A palesztin lakosság megkedvelte 
ezt a szolgáltatást. 2017 májusában összesen 3720 
beiratkozott olvasót tartottak nyilván. Működtetése 
során számos nehézség adódik: útlezárások, átjutás 
az ellenőrző pontokon, politikailag instabil helyze-
tek. Nagy problémát jelent a projektben részt vevők 
számára a vízum beszerzése is.
Egy újabb német-francia közös projekt a Ciné-Kino, 
a könyvtármozi. A filmvetítéseket játékos vita követi, 
amelynek végén a feltett kérdéseket videóra veszik, 

és a későbbiekben megválaszolják. A tapasztalato-
kat idén bemutatják a frankfurti könyvvásáron, ahol 
Franciaország lesz a díszvendég. A projekt emellett 
három egyéb célt is szolgál: a gyermekek és fiata-
lok bevonását, a könyvtárosok együttműködését és 
szakmai képzését a palesztin területeken, továbbá a 
projektről szóló híradásokat a német és francia mé-
diában. 
A ramallahi bibliobusz sikere Észak-Afrikában más 
Goethe Intézeteket is hasonló projektekre ösztönzött. 
Gázában 2010 óta a nyári szünetben közlekedik a 
mozgókönyvtár, 2016-ban pedig saját, folyamatos 
gyermekkönyvtári szolgáltatást indítottak. Egyip-
tomban a Nílus-deltában a kairói Goethe Intézet 
bibliobusza arab gyermek- és ifjúsági könyveket 
szállít. Libanonban a célközönséget az iskolai ok-
tatásban nem részesülő, kiskorú szíriai és palesztin 
menekültek jelentik. 2017 tavaszától a bibliobusz a 
menekülttáborokat és az informális oktatási közpon-
tokat keresi fel, azokba viszi el a könyveket, játéko-
kat, ott szervez interaktív felolvasásokat.
A projektek kezdeményezői és koordinátorai 2017-
ben Berlinben találkoznak tapasztalatcserére.

(Hegyközi Ilona)

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás

228/2017

deMPsey, lorcan: library collections in the life of the 
user : two directions In: LIBER quarterly. – 26. (2017) 4., 
p. 338-359.

A könyvtári gyűjtemények a használók életében: két 
irányzat

Állomány; Hozzáférhetőség; Kutatás információellátása; 
tudományos és szakkönyvtárak

A hálózati és digitális környezetben végzett kutatás 
az utóbbi időben sokféle változást idéz elő a felső-
oktatási és tudományos könyvtárakban, átalakítja a 
gyűjteményeket és szolgáltatásokat. Míg korábban 
azt vizsgálták, hogyan hat a használó a könyvtár 
életére (a cél ekkor a használható gyűjtemények épí-

tése volt), most a hangsúly átkerült arra, hogyan hat 
a könyvtár a használó életére (a könyvtár ugyanis 
egyre jobban bekapcsolódik a használók kutatási és 
tanulási tevékenységébe).
Összegezve két irányzat figyelhető meg: az egyikben 
az dominál, hogy a digitális környezetben folyamat-
ban van a kutatás átszervezése, és a könyvtár egyre 
jelentősebb szerepet kap az egyetem kutatási, oktatási 
és egyéb outputjának létrehozásában, kezelésében és 
megosztásában (ezt nevezik kifelé nyitó könyvtárnak, 
angolul: inside-out library); a másikban a könyvtár-
nak az a szerepe, hogy segítse a hozzáférést a hasz-
nálók kutatási és tanulási igényei szerint szervezett, 
sokféle, összehangolt helyi, külső és együttműködé-
ses forráshoz (ez a hozzáférést segítő gyűjtemény, 
angolul: facilitated collection).
A kifelé nyitó könyvtárak tevékenységét az adott 
könyvtár nagysága és küldetése határozza meg. A 
kutatóintézetek és szakkönyvtárak feladatuknak te-
kintik, hogy megosszák erőforrásaikat a világgal. Az 


