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Információelôállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés
Audiovizuális, elektronikus, optikai 

információhordozók
Lásd 214, 233, 234, 238

Információ- és kommunikációs  
technológia
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KONEČNý, Maroš: Mobilné zariadenia a knižnice. – Bib-
liogr. In: ITlib. – 20. (2017) 1., p. 5-10.
res. angol nyelven

Mobil eszközök és a könyvtárak

Honlap; információtechnológia; Könyvtárpropaganda; 
Mobilkommunikáció

2015-ig a felmérések szerint a világon 1,9 milliárd 
ember használt mobil eszközöket, az asztali számító-
gépek használata nem érte el az 1,6 milliárdot, sokan 
azonban mindkét típust alkalmazták. Szlovákiában 
2016-ban már 2,3 millióan használták az internetet 
mobil eszközükről.
A könyvtárak követhetik, milyen eszközökkel láto-
gatják weboldalaikat, és optimalizálhatják a hasz-
nálókkal való kommunikációjukat. Ebben segít a 
Google Analitics, mely szerint pl. a Zsolnai Egye-
tem 2016. decemberi adataiban a 87 610 weboldal-
látogatónak a 9,9%-a (minden 10. használó) mobil 
eszközt használt. A könyvtárak számára fontos, hogy 
optimalizálják az információközvetítést. Az asztali 
gépek képernyőjének átlómérete 35 cm vagy több, 
a tableteké 17–25 cm közötti, a mobiloké 9–15 cm 
közötti. Ezért előfordulhat, hogy az asztali számí-
tógépre optimalizált könyvtári weboldal a mobil 
eszközön kaotikusan jelenik meg. A Google szerint 
a használók 61%-a nem tér vissza az ilyen webolda-
lakra. A könyvtár ezért két megoldás közül választhat, 

a weboldalát reszponzív dizájnnal látja el (ilyen pl. a 
kassai Jan Bocatius Könyvtár honlapja), vagy mobil 
applikációt alkalmaz.
A mobil applikációk olyan szoftveralkalmazások, 
amelyek online digitális platformokról installálhatók 
(pl. Google Play, App Store stb.). Sokféle lehetőséget 
kínálnak a könyvtáraknak az információik érdekes 
és hatékony megjelenítéséhez, ilyen pl. a virtuális 
könyvtárlátogatás, navigálás a könyvtár tereiben, QR-
kódok olvasása, olvasói adatok megtekintése, online 
katalógus és online kölcsönzés, események jelzése, a 
könyvtár szolgáltatásainak értékelése.
A szlovák könyvtárak többsége nem vagy kismér-
tékben használ mobil alkalmazásokat. A gyakran 
használt alkalmazások közé tartozik az SSKK – a 
Szlovák Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesüle-
tének applikációja, mely az eperjesi járásban lévő 
könyvtárakat népszerűsíti azzal, hogy a könyvtárak-
ban virtuális sétát tehetünk, szöveges információ és 
élőbeszéd kíséretében. A SMARTkatalog2 – mobil 
applikáció segítségével a csatlakozott cseh és szlo-
vák könyvtárak használói elérik a Clavius rendsze-
ren keresztül az online katalógust, a könyvtárak 
újdonságait, az olvasói fiókokban az előjegyzés és 
hosszabbítás lehetőségét. A szlovák könyvtárakban 
a 2012-es állapothoz képest fejlődés tapasztalható, 
de a cseh szomszédok applikációk tekintetében job-
ban állnak. A „Könyvtár” nevű applikáció a Prágai 
Városi Könyvtár használói számára lehetővé teszi a 
kölcsönzések kezelését, személyre szabott kínálatot 
nyújt a könyvtári kulturális programokból és egyéb 
akciókból, információkat közöl a fiókokról. A Nem-
zeti Műszaki Könyvtár applikációja a katalógus in-
formációi mellett a könyvtári egységek elérhetőségét 
is jelzi, az olvasói adatok, tartozások és a kedvenc 
dokumentumok kezelését is lehetővé teszi.
A külföldi könyvtárak közt az új-zélandi Auckland 
Egyetem Könyvtára a használók számára biztosítja 
az online katalógus elérését, a felsőoktatási cikkekhez 
való hozzáférést, a tartozások követését, a könyv-
tárosokhoz való navigálást, a tanulóterekben lévő 
számítógépek foglalását, a könyvtár által használt 
blogokhoz és közösségi hálókhoz való hozzáférést. 
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Ezek az applikációk a könyvtár honlapjáról közvetle-
nül lehúzhatóak, így nem kell azokat aktualizálni.
A nyilvános könyvtárak közül a Chicagói Városi 
Könyvtár applikációja főként a könyvtári gyűjtemény 
bemutatását szolgálja. Már a főmenüben elérhetőek 
az e-könyvek, az újdonságok és a bestsellerek, ezeket 
a használók egyenként értékelhetik. Az olvasói tar-
tozások követését, a kölcsönzések menedzselését, a 
könyvtárhoz és fiókjaihoz való navigálást is lehetővé 
teszi az applikáció.
A könyvtárak kihívásként és lehetőségként kezelik a 
mobil applikációkat, a használóik elérése érdekében. 
A mobil applikációk használatának trendje erősödik, 
kényelmi szolgáltatásaik egyre népszerűbbek.

(Prókai Margit)
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MaCeli, Monica – BUrKe, John J.: technology skills in 
the workplace : information professionals’ current use and 
future aspirations. – Bibliogr. In: information technology 
and libraries. – 36. (2016) 4., p. 35-62.

technológiai készségek a munkahelyen: mit használnak 
az információs szakemberek, és mi várható a jövőben?

Felmérés; információtechnológia; Könyvtárosi hivatás

A technológia az információs szakemberek minden-
napjainak kikerülhetetlen részévé vált. A cikk olyan, 
könyvtárosok körében végzett kutatásról számol 
be, amely három fontos kérdésre kereste a választ: 
1. Milyen informatikai tudással rendelkeznek ma a 
könyvtárosok? 2. Mit szeretnének még megtanulni? 
3. A jelenlegi tudás és a tanulni vágyott képességek 
területén milyen különbségek mutatkoznak a kezdő 
és a tapasztalt könyvtárosok között?
Amerikai kutatók 2015 februárja és márciusa között 
kérdőíves vizsgálatot végeztek, amelynek során 30 
könyvtárközpontú elektronikus vitacsoport tagjait 
keresték meg. A mintába különböző könyvtártípu-
sokban, különböző pozíciókban dolgozó munkatár-
sak kerültek. Összesen 2216 válasz érkezett, főleg az 
USA-ból és Kanadából, többségük (54,4%) egyetemi 
könyvtáros mester fokozatú vagy doktori végzettség-
gel rendelkezik. A résztvevők 63,4%-a foglalkozik 
tájékoztatással, 58,5%-a vezetéssel, 56,9%-a pedig a 
gyűjtemény fejlesztésével, de a számítógépes mun-
kák is előkelő helyet foglalnak el a listán. A válasz-
adók átlagosan hat olyan feladatkört jelöltek meg, 
amelyben dolgozniuk kell, vagyis nem kimondottan 

egy terület szakértői, hanem a könyvtári munka szé-
les palettájára rálátnak.
A válaszok alapján könyvtáruk technológiai fejlődé-
sének legnagyobb gátjaként a munkatársak a pénz-
ügyi források hiányát látják (80,7%), a munkaerőhi-
ány a második leggyakoribb ok (62,4%), a munka-
társak kompetenciahiánya pedig a harmadik (48,5%). 
A könyvtárakban jelenleg alkalmazott technológiai 
elemek a válaszadók szerint gyakorisági sorrendben 
a következők: e-mail, szövegszerkesztés, internetes 
böngészők, könyvtári katalógusok felhasználói fe-
lülete és a könyvtári adatbázisok, ezeket közel 2000 
alkalommal jelölték meg. A gyakorisági lista végén 
olyan lehetőségek állnak, mint a virtuális valóság, a 
kiterjesztett valóság, a 3D nyomtatás, a Linux operá-
ciós rendszer és a makerspace technológiák.
A kutatók a mélyebb elemzésre az R nevű statisztikai 
programot alkalmazták, amellyel szövegbányászatot is 
végeztek. A válaszok alapján öt olyan klasztert hoztak 
létre, amelyek a gyakran együtt alkalmazott techno-
lógiai elemeken alapulnak, így kirajzolódik egy kép 
arról, hogy bizonyos könyvtárak a kommunikációs és 
oktatóeszközökre, míg mások különböző eszközökre 
és szoftverekre, vagy webes és multimédiás tartalmak 
előállítására, irodai alkalmazásokra és az információ 
megosztására, valamint az informatikai háttér biz-
tosítására és az e-könyvek szolgáltatására helyezik 
a hangsúlyt. A kutatók kiválasztottak három átfogó 
technológiai feladatot (szerver-üzemeltetés, könyvtá-
ri weboldal készítése és üzemeltetése, a technológia 
használatának tanítása), megvizsgálták, mely tevé-
kenységek kapcsolódnak ezekhez a válaszok alapján, 
és azokat a köztük lévő kapcsolattal megkísérelték 
vizuálisan ábrázolni.
Arra a kérdésre, milyen technológiai kompetenciát sa-
játítana még el, hogy jobban végezhesse a munkáját, a 
többség (közel 20%) a programozást válaszolta. Em-
lítésre került a HTML, a Python, a CSS, a JavaScript, 
a Ruby és az SQL is. A válaszok mögött többféle 
motiváció áll: bizonyos könyvtárosok szeretnének 
sokkal önállóbbak lenni, és nem az informatikusokra 
támaszkodni, amikor akadályba ütköznek, míg mások 
az informatikusokkal való kommunikáció javítására 
való lehetőséget látják a programozási nyelvek meg-
tanulásában, a válaszadók egy része pedig szeretne új 
eszközöket és új szolgáltatásokat létrehozni a könyvtár 
és az olvasók számára.
A résztvevők közül 877 tíz évnél kevesebb ideje dolgo-
zik könyvtárban. Az ő válaszaikat is összehasonlították 
a „veterán” könyvtárosokéval. A tapasztaltabb könyv-
tárosok gyakrabban használják az IKR könyvtárosi 
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felületét, mint az újak, akik azonban valamennyivel 
gyakrabban használnak felhőalapú szolgáltatásokat, 
és tanítanak másokat technológiai ismeretekre. Nem 
találtak a kutatók különbséget a különböző munkata-
pasztalattal rendelkező csoportok között a leggyakrab-

ban használt technológiai elemek rangsorában, illetve 
az elsajátítani kívánt kompetenciákban sem.

(Jávorka Brigitta)

Lásd még 202, 255

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés
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FoBerovÁ, Libuše: Cesty k moderní architektuře 
knihoven In: Čtenář. – 69. (2017) 2., p. 43-47.

Utak a modern könyvtárépítészet felé

Könyvtárépület

Az építészek a könyvtárat térnek tekintik, a könyv-
tárosok szolgáltatásnak, az olvasó pedig egyszerre 
szeretné mindkettőt élvezni. 1989-ig Csehországban 
alig építettek könyvtárakat, azóta nagymértékű épí-
tésekbe és felújításokba kezdtek.
Az építészet tükrözi a történelmet, reagál az ízlésvál-
tozásokra, a politikai helyzetre. A modern építészeti 
megoldásokon gyakran vitatkozunk, nagy vita kísérte 
a cseh nemzeti könyvtár épületének tervét, melyet a 
társadalmi visszhang miatt végül nem építettek meg 
(2007–2008). Azóta jelentősen javult a könyvtárosok 
kommunikációja az építészekkel.
A külföldi könyvtárépítészetben a belsőépítészeti 
megoldások a turistákat is vonzzák. A Seattle-i Vá-
rosi Könyvtár 12 emeletes épülete öt fő részből áll, 
amelyben a „könyvspirál” szint a legfontosabb, ahol 
a szabad válogatás megvalósul. A felső szintekről 
rálátás nyílik a lentiekre és a városra. Több mint 30 
olvasóterem, öltöző, kávézó, videotéka és automati-
kus raktári rendszer is található az épületben.
Minden ország sajátos viszonyt alakít könyvtáraival, 
könyvtárépületeivel. Franciaországban a könyvtárak 
a tudás fellegvárai, az államhatalom autoritásának 
szimbólumai. Építészetükre az eredetiség jellemző, 
az önálló könyvtárépületek a város szimbólumai, 
melyre a lakosok büszkék. A francia építészek úgy 
tekintenek a könyvtárakra, mint az ún. harmadik leg-

kedveltebb helyre: otthon – munkahely – könyvtár 
(mint a találkozások helyszíne).
A német építészek reális térként kezelik a könyvtá-
rakat. Arra keresik a választ, hogy mit kínálnak ma 
a könyvtárak, ezért nemcsak az építészet, hanem a 
belső terek, környezet kialakítása is fontos, nagy fi-
gyelmet szentelnek a belépő, információs övezetre, a 
könyvtárban való tartózkodásra és munkára.
London délkeleti részén található a 2000-ben épült 
Peckham Library nyitott épülete, amely a kaleidosz-
kóp színes mozaikjaira emlékeztet, új korszakot 
nyitva a könyvtárépítészetben, ahol az emberek fon-
tosabbá váltak, mint a könyvek.
A külföldi példák között említhető még a delfti köz-
könyvtár hipermarket stílusa, Szingapúr modern 
könyvtára, a lengyel médiatékák és sorolhatnánk…
A cseh építészek szerint a könyvtár élő organizmus, 
tervezésekor három utat kell követni: a könyv, az 
olvasó és a könyvtáros útját, amelyek nem keresz-
tezhetik egymást.
A 2017–2020-as könyvtárfejlesztési projektben az új 
nemzeti könyvtár, az olomouci, ostravai tudományos 
könyvtárak építésére készülnek tervek. A morva te-
rületi könyvtár brnói raktárépületének bővítését is 
tervezik. A könyvtárfejlesztési koncepció 8 prioritása 
közül az egyik a könyvtárak építése és technológiai 
felszerelése.
Az új cseh könyvtárak jó példája a prágai Nemzeti 
Műszaki Könyvtár (21000 m2), mely öt földfeletti 
szintjével a találkozások helyszíne. Éjszakai tanu-
lóterme egyedülálló szolgáltatást biztosít a 2009-es 
átadása óta. A közös belső légterű épület mellvédjeit 
a román Dan Perjovschi eredeti rajzai díszítik. 
A Hradec Královéban található egyetemi és tudomá-
nyos könyvtár betonépülete az X betűre emlékeztet, 
mely központi részből és négy szárnyból áll. Az ol-
vasók „ementálinak” nevezték el a folyosó kerek fa-
ablakai miatt. Kávéház és galéria is van benne.


