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TMT 56. évf. 2009. 4. sz. 

Koltay Klára 

Mi újság a MOKKA háza táján? 4. Új szerver, új 
adatbázis 

A MOKKA hosszú idő óta húzódó hardverproblémáját jelen pillanatban megoldó, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár által nyújtott új szerver és a MOKKA-adatbázis átköltöztetése 
erre a gépre lehetőséget adott arra, hogy a kiinduló adatbázishoz képest egy adataiban 
tisztított, funkcionalitásában javított MOKKA kezdje meg működését az új környezetben 
addig is, amíg a közeljövőre tervezett jelentősebb fejlesztések megvalósulhatnak. A bekö-
vetkezett változások az adatbázis adattartalmának dúsulását, adattisztaságának javulását, 
a könyvtárak által felküldött rekordokhoz jobban alkalmazkodó mechanizmusok kialakítá-
sát, a könyvtárakban rendelkezésre álló besorolási és tárgyszórekordokban rejlő lehetősé-
gek jobb kihasználását, valamint az adatbázisban keresők számára néhány új lehetőség 
megjelenését eredményezték. 

Adattartalom, adattisztaság 
 
Az adattartalmat érintő változások fejezetében el-
térő jellegű és horderejű újdonságokról kell számot 
adnunk. 
 
Nem látványosak, de a MOKKA működése szem-
pontjából mégis nagyon fontosak a különböző 
kódokat érintő változások: 
 
Felülvizsgáltuk és rendbe tettük a duplumellen-
őrzésben, a rekordok felülírhatóságának megálla-
pításában szerepet játszó kódot, amely a rekordot 
létrehozó intézményt jelöli (040 $a). 
 
A könyvtárak helyi lelőhely-információit a MOKKA 
egy ideje gyűjti és a 852 $b almezőben tárolja. 
Ezzel az adatelemmel kapcsolatban két tennivaló 
volt: egyrészt a nem szabványos kódok cserélőd-
tek le, másrészt a helyi lelőhelykód nélküli rekor-
dokba visszamenőleg bekerültek a 852 $a tartalma 
alapján képzett lelőhelyek. Ez utóbbi lehetővé teszi 
azt, hogy az új adatbázisban a lelőhelyek megjele-
nítése, illetve a lelőhelyek szerinti keresés ennek 
az indexnek az alapján történjen, és külön kezel-
hetők legyenek azok a könyvtárak és gyűjtemé-
nyek, amelyek másokkal egy adatbázisban dol-
gozva eddig „eltűntek” egy másik intézmény mö-
gött. Így mind a lelőhelykeresésben, mind a megje-
lenítésben önállóan megjelenhet többek között a 
Magyar Elektronikus Könyvtár, a Szent István 
 

Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtá-
ra vagy a MTA Atommagkutató Intézetének Könyv-
tára. 
 
A 852 $b almező automatikus kitöltésének mecha-
nizmusa a kurrens feltöltésekre is működni fog 
azoknak a könyvtáraknak a kedvéért, amelyek 
nem küldenek helyi lelőhely-információkat a re-
kordjaikban. 
 
Ugyanakkor jelentős előnnyel jár a tagkönyvtárak 
számára, ha a tőlük érkező rekordban felküldik a 
saját lelőhelyüket, mert ezen alapul a helyi állomá-
nyokban bekövetkezett változások „jelentése” a 
MOKKA-nak. A MOKKA-ba ismételten felérkező 
helyi rekord aktualizálja a MOKKA-rekord rá muta-
tó lelőhelyadatait, így a helyi lelőhelyek közötti 
állománymozgások, esetleges állományból való 
kivonások miatt helyi lelőhely-módosulások is kö-
vethetővé válnak a MOKKA számára. 
 
A MOKKA által szintén tárolt helyi rekordazonosí-
tónak (852 $x) is jelentős szerepe van a MOKKA 
működésében a duplumellenőrzéstől kezdve a 
helyi lelőhelyek aktualizálásán át a helyi katalógu-
sokkal való közvetlen kapcsolat megteremtéséig. 
Ezért alapvető problémát jelent, ha a helyi kataló-
gusnak például a könyvtári rendszer cseréje ese-
tén megváltoznak a rekordazonosítói. Ilyen okok 
miatt több könyvtár kurrens rekordfeltöltése szüne-
telt már egy ideje, de most az adatbázis-építés 
kapcsán ez a probléma is megoldódott. 
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Az adatbázis-építés alkalmat teremtett arra is, 
hogy a kurrens feltöltéseknél már alkalmazott 
„duplumkulcson” alapuló duplum-összevonás1 
visszamenőlegesen is megtörténjen. A szűrés 
eredményeképpen a monografikus rekordok szá-
ma jelentősen, a korábbi 4,7 millióról 2,9 millióra 
csökkent. Ha az egyes dokumentumokat vizsgál-
juk, azt látjuk, hogy a korábbi hat-nyolc duplum-
rekord helyett egy-három rekord vált jellemzővé. 
Különösen a könyveknél javult jelentősen a koráb-
bi helyzet, kevésbé a hangfelvételek, audiovizuális 
dokumentumok esetében. A megmaradt duplumok 
elemzése rámutat azokra a neuralgikus pontokra, 
amelyeknél a katalogizálási szabályzatok és szo-
kások szorosabb egyeztetésével a jövőben további 
javulást lehetne elérni. 
 
A duplumkezelés nemcsak a duplumok azonosítá-
sának kérdésében fejlődött, hanem változtak azok 
a szabályok is, amelyek szerint a duplumként azo-
nosított rekordokat kezeljük. Nem változott az 
alapelv, hogy az azonos rekordok közül kiválasz-
tunk egy megmaradót, amelyhez a többi, egyéb-
ként eltűnő rekord bizonyos adatai hozzáíródnak. 
A megtartandó rekordról adatbázis-építéskor a 
könyvtárak között előre kialakított rangsor a döntő, 
míg a kurrens feltöltés idején általában a már bent-
lévő rekord élvez elsőbbséget. Definiálhatóak 
azonban olyan könyvtárak – jelenleg az Országos 
Széchényi Könyvtár van így beállítva –, amelyek 
rekordjai a már bentlévőket is felülírhatják, végle-
gesíthetik a leírást. Ez a működés a bibliográfiai 
rekord dokumentumot leíró részére és besorolásai 
adataira vonatkozik elsősorban. Vannak azonban 
a bibliográfiai rekordoknak olyan elemei, amelyek 
az alaprekordhoz képest hozzáadott értéket képvi-
selnek, és érdemes megőrizni őket akkor is, ha 
nem a létrehozó „rekordgazda” vagy a rekordot 
véglegesítő intézmény leírásából származnak. 
Ezek közé tartozhatnak a lelőhelyeken kívül a tár-
gyi feltáró jelzetek vagy tárgyszavak, a dokumen-
tum tartalmát analitikusan feltáró elemek, a doku-
mentumhoz kapcsolt elektronikus tartalmakra utaló 
mezők vagy olyan példányspecifikus adatok, ame-
lyek a helyi katalógusokat is gazdagítják, de egy 
közös adatbázisban összegyűlve még jelentősebb 
értéket képviselhetnek. 
 
Az új adatbázisban újra a megőrzendő adatok 
közé emelte a MOKKA az ETO-jelzeteket. A ta-
pasztalatok alapján azonban változtak a megőrzés 
szabályai: korábban csak akkor tekintett el a 
MOKKA az újonnan beérkező ETO-jelzetek meg-
tartásától, ha már volt ugyanolyan a rekordban. Ez 
azt eredményezte, hogy nagyon sok lényegében 

azonos, csak néhány utolsó elemében különböző, 
hosszú, összetett jelzet tömte meg a rekordokat. A 
jelenlegi szabályok lényesen szigorúbbak lesznek: 
csak azok a jelzetek íródnak a rekordhoz, amelyek 
a bent lévőktől az első öt pozíciójukban különböz-
nek. 
 
Többször felmerült már az az igény, hogy a MOKKA 
a monografikus dokumentumok analitikus jellegű 
információit is tárolja. E felé tettük meg az első 
lépést azzal, hogy megváltoztattuk az 505-ös tarta-
lom megjegyzésmező kezelését. Ebbe a mezőbe 
kerülhetnek be a dokumentumok analitikus leírá-
sának adatai részben vagy egészben (1. ábra). 
Néhány könyvtár szisztematikusan használja is ezt 
a lehetőséget gyűjteményes művek, tanulmánykö-
tetek tartalmának leírására. Érdemes ezeknek az 
adatoknak a megtartására figyelni akkor is, ha 
azok nem a „rekordgazda” könyvtárból származ-
nak, ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy ne szapo-
rodjanak fel értelmetlenül a több forrásból szárma-
zó azonos tartalmak. Az új szabály hozzáírja a 
rekordhoz a beérkező 505-ös mezőt, ha még nincs 
ilyen a rekordban, illetve lecseréli a már bent lévőt 
akkor, ha indikátoraik azt mutatják, hogy a beérke-
ző tartalom mező teljesebb. 
 
Az egyes példányok speciális bejegyzéseire, 
possessoraira, kötésére vonatkozó adatokat is 
fogadja a MOKKA. Arra azonban különösen figyel-
ni kell, hogy pontos információt szolgáltassunk 
arról, hogy melyik könyvtár példányairól van szó. 
Ezért az ilyen megjegyzésmezők MOKKA-rekord-
hoz íródásának kritériuma az, hogy a tulajdonos 
könyvtárra utaló adat jelen legyen a megfelelő $5 
almezőben. Természetesen ezekre a mezőkre is 
vonatkozik egy olyan ellenőrzés, amelyik meggá-
tolja két teljesen azonos tartalmú mező bekerülé-
sét, így a rekord ismételt mentéséből következő 
duplázódások ki vannak zárva. Mivel a rekordok 
besorolási adatai általában a rekordgazda-szabály 
hatálya alá esnek, jelenleg még nem megoldott a 
példányspecifikus mezők alapján képzett mellékté-
telek átvétele. 
 
 
Realitásokhoz alkalmazkodó szabályok 
 
A MOKKA indulásától kezdve alkalmaz szintaktikai 
ellenőrző programokat, amelyeknek az a célja, 
hogy az alapvetően hibás rekordokat kiszűrjék. Az 
 
1L. erről: KOLTAY Klára: Mi újság a MOKKA háza táján? 
2. A MOKKA és a tagkönyvtárak. = TMT, 55. köt. 10. sz. 
2008. p. 457–460. 
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00 01203nam  2200229 i 4500 
MOKKAS0001489847 
005  20060113192208.0 
008  050903s1989    hu            00010 hun d 
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1001 $aEnyedi György$cdr$c(akadémikus)$d(1930-) 
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Tudományos Akadémia] 
260  $aBp. :$bMagyar Tudományos Akadémia,$c1989 
300  $a81 p. ;$c24 cm 
4901 $a(INFO-Társadalomtudomány,$x0864-8174 ;$v10) 
504  $aStatisztikai táblázatok p.47-72. 
504  $aBibliogr.: p. 73-76. 
50500$g1.$tA "nemzetállamok" és a nemzeti kisebbségek kialakulása /$rNiederhauser Emil--$g2. 

$tMagyarok kisebbségben /$rTóth Pál Péter--$g3.$Ta kisebbségi lét alapkérdései a mai Magyarorszá-
gon /$rStark Ferenc--$g4.$tA magyarországi cigányság helyzete /$rCholi Daróczi József--$g5.$tNemzeti 
kisebbségek, etnikai csoportok kultúrantropológiai megközelítésben /$rNiedermüller Péter 

7001 $aTamási Péter 
830 0$aINFO-Társadalomtudomány 
852   $aSZL1$bSZL1$xbibVFK00114209 
999  $aMOKK 

 
1. ábra Példa az 505-ös mező használatára 

 
 
elmúlt időszakban azonban a gyakorlati használat 
követelményei alapján, hogy ne hulljon ki túlságo-
san sok rekord feltöltés közben, az ellenőrzés sok 
ponton enyhült, a feltöltést kizáró hibák száma 
minimálisra csökkent, és az ellenőrző program 
csak figyelmeztető üzeneteket fogalmazott meg a 
legtöbb esetben. 
 
Bár a már adatbázisban lévő rekordokkal szemben 
a migráláskor nem alkalmaztunk a korábbiaknál 
szigorúbb szabályokat, az eddig összegyűlt ta-
pasztalatok alapján körvonalazódott egy olyan, a 
további kurrens feltöltéseket majd befolyásoló 
megoldás, amelyik nem növeli jelentősen azoknak 
a hibáknak a számát, amelyek a rekordot kizárják 
a feltöltésből, ugyanakkor bizonyos hibák, hiá-
nyosságok jelenléte esetén meg kívánja jelölni a 
nem tökéletes, hiányos, hibás rekordokat. Erre a 
célra a rekordfej-leírási szint kódját használja: füg-
getlenül attól, hogy a rekord milyen leírási szint 
kóddal érkezik, a MOKKA-adatbázisban „u” érték-
kel fog szerepelni. Ez lehetővé teszi azt, hogy a 
hibás, részleges rekordokat az adatbázisban külön 
kezeljük, bizonyos esetekben akár figyelmen kívül 
hagyjuk. 
 
A leírási szint kódot a jövőben arra is használjuk 
majd, hogy a helyi adatbázisból nem véglegesnek, 
vagy prepublikációsnak kódolva érkező leírásokat 

kiszűrjük a feltöltésből. Így a feltöltő könyvtáraknak 
érdemes tudatosan is alkalmazni ezeket a kódo-
kat, ha nem MOKKA-ba való, előzetes rekordot 
hoznak létre, illetve az előzetes rekord javítása 
esetén gondolni kell a kód cseréjére is, hogy az 
összhangban legyen a magasabb leírási szinttel. 
 
A többkötetes dokumentumok kezelése kezdettől 
fogva jelentős kérdés. A könyvtárak a kötetek le-
írásának többféle, egyaránt szabványos módját 
alkalmazzák. Az egyik elterjedt forma a kapcsolt 
rekordokat alkalmazó kötetkezelés, amely minden 
kötetet külön rekordban dolgoz fel, és kapcsolja 
őket a dokumentum közös adatait tartalmazó re-
kordhoz. A kapcsolat létrehozásának is több módja 
képzelhető el: az egyik megoldás kizárólag a re-
kordazonosítók használatán alapul, míg mások az 
egymásra mutató rekordazonosítókon túl cím- és 
szerzői adatokat is megismételnek a kapcsolatot 
létrehozó adatmezőkben. A másik, széles körben 
elterjedt módszer az, hogy egy bibliográfiai rekor-
don belül történik a többkötetes dokumentum ösz-
szefoglaló leírása és a kötetadatok részletezése. 
Maga a MOKKA-adatbázis a kapcsolt kötetkeze-
lést választotta kezdetben, de magára vállalta 
mindkét szabványos formában beérkező rekordok 
kezelését. A nem kapcsolt rekordokat darabolja 
összefoglaló és kötetrekordokra, míg a kapcsoltan 
érkező kötetadatok esetében a helyi és a MOKKA 
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közötti eltérő rekordazonosítók miatt kell átalakítá-
sokat végeznie. A MOKKA eredeti működése 
könyvtáranként konfigurálta, hogy melyik eljárást 
kell alkalmaznia, és elvárta a kapcsolt rekordokat 
felküldő könyvtártól, hogy kötetrekordokat soha ne 
küldjön egyedül, mindig érkezzen vele a hozzátar-
tozó összefoglaló rekord is. A tényleges munka 
kapcsán kiderült, hogy a tagkönyvtárak gyakorlata 
miatt mindkét ponton változtatni kell. 
 
Nem tételezhető fel, hogy egy adatbázis csak egy-
féleképpen kezeli a többkötetes műveket. Vannak 
olyan könyvtárak, amelyeknek gyakorlata idővel 
változik, míg mások párhuzamosan folytatnak ve-
gyes kezelést: csak azokat a köteteket kezelik 
külön rekordban, amelyek saját cím- és szerzőségi 
adataik, tárgyi elkülönülésük miatt ezt indokolttá 
teszik. Ehhez alkalmazkodva a MOKKA-nak át 
kellett térnie arra, hogy a küldő adatbázistól füg-
getlenül magáról a felérkező rekordról döntse el, 
mi a teendő vele. 
 
A felküldő adatbázisok jelentős része azt a kívá-
nalmat sem teljesítette, hogy a kötetrekord mindig 
csak összefoglaló rekorddal együtt érkezzen, így a 
korábban ebből adódó következetlenségeket a 
MOKKA-nak kellett működésének megváltoztatá-
sával kiküszöbölnie: nem az eredeti rekordkapcso-
latok megtartására törekszik, hanem eltárolt infor-
mációk alapján maga építi fel a kapcsolatokat. 
Azoknak a kötetrekordoknak a betöltését pedig, 
amelyek kapcsolata nem építhető fel, a küldő 
könyvár számára látható hibaüzenettel megszakítja. 
 
Mindezek következtében az eredeti alapelvek 
megtartásával egy gyökeresen megváltozott kötet-
kezelési mechanizmussal dolgozik az új MOKKA-
adatbázis. Továbbra sem tudja azonban vállalni a 
nem szabványosan kezelt kötetleírások kezelését. 
Azzal a leggyakrabban előforduló esettel például, 
ahol minden kötethez tartozik egy-egy rekord, 
amely vegyesen tartalmazza a közös és a kötet-
adatokat, már csak azért sem tud mit kezdeni, 
mert ezek mind a közös, mind a kötetrekordok 
duplum-ellenőrzéséből „kibújnak”, téves összevo-
nást, vagy nem azonosított duplumot eredmé-
nyezhetnek. 
 
Az új kötetkezelési mechanizmus kiterjeszthető 
lesz majd egyéb típusú kapcsolatok követésére is, 
lehetővé téve például a kapcsolt rekordokban fel-
tárt analitikus tartalmak befogadását. 
 
 
 

Tárgyszavak, besorolásiadat-rekordok 
 
A MOKKA adatbázisának kezdettől fogva jellemző-
je, hogy bibliográfiai rekordjainak besorolási adata-
ihoz kötelezően tartoznak authority rekordok. Ezek 
lehetnek a könyvtárakban keletkezett és a MOK-
KA-ba küldött kézzel szerkesztett, teljes értékű 
besorolásiadat-rekordok, vagy ezek hiányában a 
bibliográfiai rekord besorolásiadat-mezőiben sze-
replő adatokkal automatikusan keletkező vázlato-
sak. Ez az alapadottság lehetőséget teremt a 
MOKKA-adatbázisban arra, hogy ne csak a bibli-
ográfiai tételeket, hanem hiteles besorolásiadat-
rekordokat is közvetítsen a könyvtárak felé. Az új 
MOKKA-adatbázis megpróbált előre lépni a lehe-
tőségek kihasználása terén. 
 
A korábban túlnyomó részben automatikusan ke-
letkezett rekordok helyett az adatbázis-építés né-
hány könyvtár authority rekord-készletének feltöl-
tésével indult. Bekerültek az adatbázisba az Or-
szágos Széchényi Könyvtár személy- és testületi 
névrekordjai, továbbá a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, a Debreceni és a Szegedi Egyetemi 
Könyvtár névalakjai. A tárgyszórendszerek közül a 
Köztaurusz (2008.12.19-i verzió), a szegedi tárgy-
szavak, valamint a MeSH2 és a Library of Congress 
angol és magyarra fordított tárgyszavainak az a 
szegmense, amelyet a debreceni katalógus hasz-
nál. 
 
A tárgyszórendszerek között szabványos eszkö-
zökkel, indikátorokkal és tárgyszórendszer-kó-
dokkal tesz különbséget a MOKKA új adatbázisa, 
lehetőséget teremtve ezzel a könyvtárak számára, 
hogy könnyebben kiválogathassák a letöltött 
MOKKA-rekordokban az általuk használt tárgyszó-
rendszerhez tartozó alakokat. 
 
A tárgyszórendszerek egymástól való elkülönített 
kezelése azért is fontos, mert mindig csak egy-egy 
rendszeren belül kell érvényesíteni azokat a 
MOKKA-adatbázisban is futó ellenőrzéseket, ame-
lyek az egyes alakok egyediségére és az utaló-
rendszerek következetességére vigyáznak.  
 
Az önmagukat kóddal meg nem különböztető 
tárgyszórendszerek egy nagy közös halmazt alkot-
nak, amelyen belül szintén működnek az ellenőrzé-
sek, segítve abban, hogy az azonos alakú tárgy-
szavak egy besorolásiadat-rekordhoz kapcsolódja-
nak akkor is, ha több forrásból érkeznek (2. ábra). 
 
2 Medical Subject Headings 
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2. ábra Tárgyszavak kezelése a MOKKA-ban 

 
 
A tárgyszavakkal ellentétben a szabványos név-
alakok esetében természetesen nincsen helye a 
forrás megkülönböztetésének. Itt az ellenőrzések 
azt segítik, hogy a rekord forrásától függetlenül 
egy, lehetőleg kézzel szerkesztett, szükség esetén 
utalókat is tartalmazó besorolásiadat-rekord mö-
gött gyűljenek össze a névalakok viszonylag ren-
dezett, a keresést utalókkal is segítő böngészőlis-
tát eredményezve. 
 
Ha a további működés során is lehetővé akarjuk 
tenni, hogy a MOKKA minél több kézzel szerkesz-
tett besorolási adatot tartalmazzon, figyelni kell 
arra, hogy elsősorban a fentiekben kiemelt forrá-
sokból folyamatosan érkezzenek authority rekor-
dok, méghozzá a hozzájuk tartozó bibliográfiai 
rekordot megelőzve. Ez a megfelelő tételek beér-
kezésének megoldásán túl azt is jelenti, hogy javí-

tani kellett azokat a mechanizmusokat, amelyek az 
authority rekordok egyediségét ellenőrzik, és a már 
beérkezett rekordok későbbi kiegészíthetőségét, 
felülírhatóságát biztosítják itt is, figyelve egyrészt a 
rekordok forrására, másrészt a tárgyszavak eseté-
ben az egyes tárgyszórendszerek külön kezelésére. 
 
Az authority rekordok javíthatósága egyben a bib-
liográfiai rekordok besorolási adatainak karbantar-
tási lehetőségét is jelenti, hiszen az authority re-
kord módosítása az összes kapcsolt bibliográfiai 
rekord megfelelő alakjára is hatással van. 
 
Fontos, további fejlesztést kívánó feladat lesz an-
nak kialakítása, hogy a könyvtáraktól érkező beso-
rolási adatrekordok hiányában létrejövő vázlatos 
rekordot a később beérkező teljes értékű rekordok-
ra lehessen cserélni. 
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Új keresési lehetőségek az adatbázisban 
 
Az új adatbázis néhány új keresési lehetőséget is 
ajánl felhasználóinak. Ezek némelyike szorosan 
kapcsolódik az authority kezelés fejlődéséhez. 
 
A böngészőlistákon két alapvető újdonságra fi-
gyelhetünk fel. Megnőtt a nevek és a tárgyszavak 
szerinti böngészéseknél az utalók száma a teljes 
authority rekordok arányának növekedésének kö-
szönhetően. A tárgyszavak esetében pedig fontos 
változás, hogy a tárgyszóforrások pontos kódolá-
sának megjelenésével lehetőség nyílott ezeknek a 
forrásoknak a megjelölésére is. 
 
A kulcsszavas keresések esetében is találkozha-
tunk az authority rekordokhoz köthető újdonsággal, 
a nevek és a tárgyszavak olyan új indexeket kap-
tak, amelyek már figyelembe veszik az authority 
rekordok utalóit; egy adott szóra keresve nemcsak 
azokat a bibliográfiai rekordokat kapjuk meg, ame-
lyekben a keresőkifejezésünk előfordul, hanem 
azokat is, amelyekre az authority rekordunk mutat, 
amelyben a keresőkifejezés utalóként szerepel. Ez 
az első lépés az authority rekordokban elrejtett 
információk kiaknázására. A továbbhaladás mi-
kéntjének kialakításához néhány elvi kérdést is 
tisztázni kell majd: azzal segítjük-e jobban a fel-
használót, ha a keresések az authority utalókban 
rejlő azonosításokat, kapcsolatokat a háttérben, a 
felhasználó számára láthatatlanul használják fel, 
és ő már csak az eredeti keresőkérdéséhez képest 
automatikusan módosított keresés eredményével 
szembesül, vagy lehetőséget kell teremteni szá-
mára, hogy az authority rekordok kapcsolatait átte-
kintve, ő maga módosítsa keresését. 
 
Régi követelmény volt a MOKKA-adatbázissal 
szemben az, hogy a legfontosabb indexeknek 
legyenek ékezet nélküli variánsai is, elsősorban a 
magyar nyelvtudással és a magyar karakterek 
begépelésére alkalmas billentyűzettel nem rendel-
kező külföldi felhasználók kedvéért. Ez most a 
nevek és a címek esetében megvalósult. 
 
Az adatbázis korábbi indexeit is felülvizsgáltuk. 
Néhány esetben módosult az index által lefedett 
mezők illetve almezők köre, és néhány eddig nem 
kínált keresési lehetőség is megjelent. A változá-
sok közül a teljesség igénye nélkül emeljünk ki 
néhányat. 
 
A lelőhelyek keresésének újdonságáról már szól-
tunk. 
 

A korábban is használt szerzői és címindexek 
egyik lényeges változása a fentiekben vázolt 505-
ös mezőn alapuló analitikus feltárás lehetőségéhez 
kapcsolódik: az itt feltárt fejezet- és tanulmánycí-
mek illetve szerzőik is megfoghatók lettek a kere-
sők számára. 
 
Néhány új index is keletkezett a hangfelvételek és 
az audiovizuális dokumentumok előadóinak, a 
zenei anyagok azonosítóinak vagy a speciális pél-
dányspecifikus adatok, possessorok, bejegyzések, 
kötésinformációk keresésére. 
 
Korábban is létezett, de az adatbázis webes kere-
sőjén nem jelent még meg az a keresési szem-
pont, amely együtt teszi kereshetővé a rekord tar-
talmának nagy részét: minden szerzői, cím-, meg-
jegyzés- és tárgyszómezőt. 
 
Érdemes felhívni a figyelmet néhány olyan, szintén 
már korábban is létező indexre, amelyek elsősor-
ban a MOKKA-ról többet tudó könyvtáros-felhasz-
nálók számára jelenthetnek segítséget, ha speciá-
lis információkra van szükségük: kereshetünk a 
rekordot létrehozó intézményre (SOUR), a lelőhe-
lyekre lelőhelykódok megadásával (SLOC), a re-
kordokban látható URL-ekre (URLI), a helyi re-
kordazonosítókra (SIDN), a rekordok leírási szintjé-
re (LEVL), a nem szöveges dokumentumok spe-
ciális adataira (SPEC). Mivel ezek a keresések 
feltételezik az adatbázisnak, az általa használt 
kódoknak az ismeretét, a keresőfelületek legördülő 
menüibe nincsenek kivezetve, csak parancskere-
sésben használhatók. 
 
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az új szer-
veren felépült adatbázis a korábbinál rendezettebb 
formában és néhány új szolgáltatással kibővítve 
várja az online feltöltések újraindulását és az adat-
bázist használókat. Kínál néhány olyan eszközt az 
együttműködő könyvtárak számára, amelyek lehe-
tővé teszik a MOKKA-adatbázis szolgáltatásainak 
dúsítását. A monografikus dokumentumok analiti-
kus tartalmi feltárása és keresésbe integrálása 
elsősorban a külső felhasználók számára jelent 
majd többletinformációt, és megoszthatja ennek a 
költségesebb feltárási módnak a terhét a MOKKA-t 
használó könyvtárak között. A tárgyszavak, és az 
egységesített nevek kezelésével és keresésével 
kapcsolatos változások pedig nemcsak a tárgyi 
keresés hatékonyságát javíthatják, hanem lehető-
vé tehetik, hogy a MOKKA közvetítő szerepet 
játsszon a szabványos egységesített nevek, illetve 
néhány jól kidolgozott tárgyszórendszer használa-
tának elterjesztésében. Az a tendencia is figyelmet 
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érdemel, amely a szigorú értelemben vett bibliog-
ráfiai információk módosítások elleni védelmén túl 
növeli a MOKKA-rekordok azon tartományait, ame-
lyekre a tagkönyvtárak hatással lehetnek, amelyek 
az egyes tagkönyvtárakhoz mint feltöltőkhöz köt-
hetők, és amelyeket így időről időre aktualizálhat-
nak, mint például a lelőhely-információikat, vagy 
amelyekkel kiegészíthetik mások leírásait, mint 
például a tárgyi vagy tartalmi feltárás, illetve a 
példányspecifikus adatok esetében. 
 
Az adatbázis kínálta változásokat az új szerveren 
kiegészíti néhány, a keresőfelület fejlődéséből 
adódó szolgáltatás, amelyek a nulla találatot kapó 

felhasználót segítik a keresés módosításában, vagy 
a talált dokumentumról adnak további MOKKA-n 
kívüli információkat. 
 
Beérkezett: 2009. III. 23-án. 
 

Koltay Klára 
a Debreceni Egyetem, Egyetemi 
és Nemzeti Könyvtár 
főigazgató-helyettese, a MOKKA 
projektvezetője. 
E-mail: kkoltay@lib.unideb.hu 

 
 

E-könyvek: jön a vízjel? 
 A „re:publica'09” nemzetközi bloggerkonferencia egyik népszerű témája volt az

elektronikus könyv és annak várható jövője. A zenekiadóknál már lezajlott folyamat 
ismétlődhet meg itt újra, kicsiben. 

„Az e-könyvek még csak a fejlődés korai szakaszában vannak. A jövőben megje-
lennek majd a hajlítható kijelzővel ellátott készülékek, amelyek folyamatosan 
online lesznek. A felhasználók tartalmakat cserélhetnek, animációkat játszhatnak 
le és az eszközökbe GPS-modulok is kerülnek. Az új e-művekkel és a hozzájuk 
tartozó mobil olvasókkal olyan üzleti modellek jöhetnek létre, amelyek kedvezők
lesznek a szerzők, de rosszak a kiadók szempontjából” −  jelentette ki Joscha 
Bach, a txtr Readers e-könyv olvasót fejlesztő csoport egyik vezetője. 

Szerinte az új üzleti modellek olyan helyzetbe sodorhatják a kiadókat, mint amivel a zenei ágazatban lévő cé-
geknek kell évek óta megküzdeniük. A digitalizálás ugyanis nemcsak a gyártási folyamatokat változtatja meg, 
hanem egész ágazatokat változtatásokra kényszeríthet. Elég csak abba belegondolni, hogy mindenkiből lehet 
szerző vagy akár kiadó és terjesztő is. Az írott sajtó nem fog eltűnni, de komoly hátrányba kerülhet az e-könyvek 
folyamatos térhódítása miatt. Kérdés, hogy a folyamatra milyen választ adnak majd a kiadók. 

Az első elképzelések a régi, megszokott, de nem bevált utat követik. A kiadók ugyanis első lépésként a digitális 
másolásvédelmek bevezetését tartanák jó megoldásnak, jóllehet ez a megoldás már a zenei alkotások esetében 
sem vált be. „ ... a most még ismeretlen szerzőknek jól jön, ha illegálisan lemásolják a könyveiket, hiszen így 
ismertté, az alkotásaik pedig keresettekké válhatnak. Az ismeretlen szerzők semmit sem veszíthetnek az e-
könyvolvasók megjelenésével, sőt akár még többet is kereshetnek így, mintha hagyományos módon jelentetnék 
meg a műveiket” − mondta Bach. 

S valóban: ha eltűnnek a kiadók és a könyvterjesztés költségei, akkor több pénz marad az írók zsebében. Ez 
azonban a kiadóknak egyáltalán nem tetszik. Hogy mi lehetne a kompromisszumos megoldás? Nos, Bach sze-
rint a digitális vízjel alternatívát jelenthet a digitális másolásvédelmekkel szemben. Egyrészt nehezen eltávolítha-
tó, ezáltal kevésbé vonzó az ilyen művek P2P-hálózatokba való feltöltése, másrészt lehetővé válna, hogy valaki 
átalánydíjért cserébe kölcsönözzön ki egy elektronikus könyvet. 

A legfontosabb azonban, hogy egy mindenkinek megfelelő és jól működő megoldást kell találni. Még számos új 
üzleti modell jöhet létre. Ezek közé tartozhatnának a blogok tartalmához való hozzáférésért fizetendő átalánydí-
jak. Így a felhasználók támogathatnák a blogokat, a bloggerek írásai pedig nagyobb közönséghez juthatnának el. 
 
/SG.hu Hírlevél, 2009. április 7. http://www.sg.hu/ 

(Sz. P.) 
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Csepeli György 

Nemzeti Digitális Közmű 

A XXI. század igényei által indokolt közszolgáltatások körét jogos és szükséges kibővíteni 
az infokommunikációval. A cikkben a Nemzeti Digitális Közmű megalapítására teszünk 
javaslatot. E közmű megvalósítása azt ígéri, hogy Magyarország egész területén település-
nagyságtól függetlenül mindenütt elérhető lesz egy valódi szélessávú internetelérés, 
amely képes lesz arra, hogy a jövő adattovábbítási igényeit szimmetrikus irányokban ki-
elégítse. 

Lélegzetelállító változások 
 
Nincs még egy olyan területe az iparnak, amely oly 
lélegzetelállító gyorsasággal változna, mint az info-
kommunikáció. Ha egy ország nem tart lépést e 
terület változásaival, általános lemaradással kell 
szembenéznie, mivel az adatok gyors feldolgozá-
sa, továbbítása, tudása és a hozzá kapcsolódó 
innováció minden országban a gazdasági növeke-
dés és az életminőség javításának kulcsfontossá-
gú területe. 
 
A változások leginkább szembetűnő megnyilvánu-
lása, hogy a korábban széttagolt terület mára egy-
ségesült. Ma már nincs külön média, informatika 
és távközlés. E területek konvergenciája eredmé-
nyeként átalakult az infokommunikciós ipar, és 
vele együtt átalakultak a társadalmi-gazdasági és 
politikai tudást meghatározó viszonyok. A tudás 
termelését és elosztását létrehozó központi meg-
oldásokkal szemben előtérbe kerültek a participa-
torikus és önfejlesztő architektúrák, amelyek létre-
jötte csak akkor lehetséges, ha egyetemesen ren-
delkezésre állnak a megfelelő infrastrukturális fel-
tételek. 
 
Képes-e a magyar infokommunikációs ipar szem-
benézni ezzel a kihívással? Ha spontán, piaci 
erőkben bízunk, a válasz feltehetően nemleges. A 
hazai telekommunikációs piac teljesítményének 
kiértékelése azt mutatja, hogy Magyarországon 
drága a valódi szélessávú elérés, ami nélkül az 
infokommunikációs technológiák révén realizálható 
hozzáadott érték növekedése elképzelhetetlen. Az 
állam magas áron veszi igénybe az infokommu-
nikációs szolgáltatásokat, miközben rendelkezik 
optikai hálózati eszközökkel, amelyek integrált 
hasznosítása elmarad. Ráadásul a valódi széles 
sáv elérése meglehetősen korlátozott az ország-
ban. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek tele-

pülésein a legkedvezőtlenebb a helyzet. Ha a ma-
gyar gazdaság le akarja küzdeni versenyhátrányát, 
akkor már a közeli jövőben jelentősen javulniuk 
kell a szélessávú elérés minőségi és mennyiségi 
mutatóinak. A javulás nem várható a piactól, 
amely, ha eddig nem hatott ebben az irányban, a 
jövőben sem fog hatni, hiszen misszióját nem a 
közpolitikai célok, hanem az üzleti érdekek hatá-
rozzák meg. 
 
 
Területi alapú digitális egyenlőtlenségek 
 
Az egyes településtípusok és a szélessávú penet-
ráció mértéke közötti összefüggés adatai alapján 
nyilvánvaló, hogy a területi alapú társadalmi 
egyenlőtlenségek része a digitális egyenlőtlenség. 
Budapesten és a megyeszékhelyeken a háztartá-
sok 19%-a (3.8 Mb) része a szélessávú elektroni-
kus kommunikációs hálózatnak. A lejtő innen 
kezdve folyamatos, mind a penetráció százaléká-
ban, mind a kapacitás mértékében. A kiemelten 
hátrányos helyzetű településeken a penetráció már 
csak 3%, 1.5 Mb mellett. Ha ez így marad, a jövő-
ben a területi egyenlőtlenségek növekedésével kell 
számolnunk, ami éles ellentétben van az EU elvá-
rásaival és a magyar közpolitika céljaival. Az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésében kulcsszerepe 
lehetne a kormányzat által nyújtott közigazgatási 
és oktatási-kulturális elektronikus szolgáltatások-
nak, amelyek mai színvonala alacsony, áruk vi-
szont magas. 
 
Példaként felhozható a Sulinet Program, amelynek 
keretében az elmúlt években kiépült az iskolákat 
összekötő szélessávú hálózat, ám a jelenleg meg-
felelő infrastruktúra folyamatosan javul. Ha majd a 
diákok a tanteremben is számítógépet használnak, 
a sávszélesség-igény meghúszszorozódik. Egy 
átlagos intézmény vonatkozásában ez elérheti a 
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100Mbps-ot, ami 800 település esetében az egész 
település elérhető sávszélességét többszörösen 
meghaladja. 
 
Az Elektronikus Kormányzati Gerinc végpontjain 
az átlagos sávszélesség nagyon alacsony 
(512Kbps). A végpontoknak mindössze 20%-a 
rendelkezik 2Mbps-nál nagyobb sávszélességgel. 
A közháló által elért 2 507 település közül csak 
1905-ben van ADSL kapcsolat (minimum 2 Mbps). 
 
 
A megoldás: Nemzeti Digitális Közmű 
 
Ez a helyzet csak akkor változtatható meg, ha 
létrejön egy olyan szolgáltatás, amely egységes 
infrastruktúrával, alacsony költséggel szolgálja ki a 
már meglévő architektúrákat. Ez lenne a Nemzeti 
Digitális Közmű. 
 
A közmű létrehozását az értéknövelt, lakossági és 
üzleti szolgáltatások kiterjesztése is indokolja. A 
távképzés keretében megvalósuló szakoktatási és 
közoktatási programok az iskolai osztályokat virtu-
ális térben tartják, de a tanulók ugyanúgy kommu-
nikálnak egymással és tanáraikkal, mint teszik azt 
a „valódi” osztálytermekben. A 2003 óta miskolci 
központtal működő Digitális Középiskola (digitális 
kozepiskola.hu) tapasztalatai azt mutatják, hogy 
ebben az oktatási rendben a fiatal (többségében 
roma) felnőttek társadalmi leszakadása megaka-
dályozható, és a digitális kompetencia birtokában 
elhelyezkedési, munkavállalási esélyeik is jelentő-
sen javultak. 
 
Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának 
emelése elengedhetetlenné teszi a távdiagnosztika 
bevezetését, ami 6Mbs alatt nem képzelhető el. A 
diagnosztikai adatok kiértékelése egy helyen, a 
legjobb szaktudás bevetésével történik. A recept-
felírás leegyszerűsödik. Megfelelő jogszabályi 
korlátok között megvalósulhat az egészségügyi 
adatokkal való önrendelkezés, ami egyben meg-
könnyíti a kórtörténeti előzmények nyilvántartását, 
valamint a konzíliumokat. 
 
Az „intelligens otthonok” emelt szintű szociálpoliti-
kai szolgáltatások igénybevételére adhatnak lehe-
tőséget, ami kiválthatja a drágább és kevésbé 
hatékony hagyományos ellátási, felügyeleti formá-
kat. A távfelügyelet hálózatos megvalósítása 
10Mbps kapacitást feltételez. 
 
Hasonló kapacitásigénye van az otthonokba eljutó 
integrált szolgáltatáscsomagnak, amelynek része a 

hang, az internet és az interaktív médiaszolgálta-
tás. 
 
Az üzleti, önkormányzati tárgyalások, képzések 
lebonyolítását teszi könnyebbé és olcsóbbá a vi-
deokonferencia, melyet a NIIF már ma is szolgáltat 
egyetemek és kutatóintézetek számára. Ezáltal 
lehetővé válik a találkozás és közlés személyes 
jelenlét nélkül, jelentős költség- és időmegtakarí-
tással. 
 
A több telephellyel rendelkező közép- és kisvállal-
kozások vállalatirányítási költségeit csökkenti, a 
versenyképességet növeli az integrált irányítás, 
amely kvázi bérelt vonalszolgáltatás révén növeli a 
KKV-k hatékonyságát. 
 
Egy ország versenyképességének alakulásában 
szerepet tölt be az innovációs képesség, a jogbiz-
tonság, a transzparencia, a makrogazdasági stabi-
litás, valamint a modern technológiák beáramlásá-
nak mértéke. Egyértelműen bizonyítható, hogy a 
szélessávú penetráció alacsony foka hátráltatja a 
versenyképességet befolyásoló tényezők pozitív 
hatásait. 
 
 
Piaci hibák 
 
Az ország egészét átfogó, minden településre 
eljutó optikai hálózat kiépítése a piaci szereplőktől 
nem várható, mivel az ilyen hálózati beruházások 
megtérülése tíz éven túl várható. A beruházás nem 
kínál kiemelkedő hozamot, ugyanakkor magas a 
beruházás forrásigénye. Az inkumbens* szolgálta-
tók meglévő elavult, számvitelileg leírt hálózatukat 
nem szívesen cserélik le. 
 
Ha a piaci szereplők egyébként jogos üzleti vára-
kozásai miatt nem várható a társadalom digitális 
felzárkóztatása, akkor nem marad más, mint az 
állam, amelynek a piaci hibát közérdekből ki kell 
javítania. Az állami beruházáshoz erre a célra el-
különített EU-forrás használható fel. Ha egyszer a 
közmű létrejött, megnyitása eredményeképpen 
gyorsan javul a versenyhelyzet, ami a piaci szerep-
lőket arra ösztönzi, hogy szolgáltatásaikat olcsób-
ban és jobb minőségben nyújtsák klienseiknek. 
 
A Digitális Közmű létrejöttét követően megnő az 
adatátviteli kapacitás, ami új alkalmazások megje- 
 
*Korábban monopolhelyzetben levő nyilvános telefon-
szolgáltató, amely általában az adott állam tulajdonában 
volt. 
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lenését és elterjedését eredményezi. Az új alkal-
mazások megjelenése a teljes IKT piac jelentős 
növekedését vonja maga után. Az IKT piac fejlő-
dése, mint korábban már láttuk, a gazdaság más 
szektorainak fejlődésére is pozitív hatással van. 
 
Az előző évezred utolsó évében Lisszabonban 
elfogadott, 2016-ig szóló stratégia az Európai Unió 
legfőbb céljai között tartja nyilván a digitális társa-
dalom terjedésének elősegítését. A 2008-ban el-
végzett félidei értékelés szerint Európa jelentős 
haladást ért el a hálózatokra épülő gazdaság meg-
valósításában, de magasabb sebességre kell kap-
csolnia annak érdekében, hogy a hálózatok új 
generációjára való áttérésben is vezető szerephez 
jusson. Európa ellátása a szélessávú elektronikus 
kommunikációt lehetővé tevő infrastruktúrával, a 
vasútépítéssel és az autópálya-építéssel egyen-
rangú feladat. Az Európai Gazdasági Helyreállítási 
Terv szerint 2010-re a tagállamokban a gyors in-
ternet-lefedettségnek el kell érnie a 100%-ot. Az 
Európai Bizottság 1 milliárd eurót kíván fordítani e 
célra. 
 
 
Piackonform beavatkozás 
 
Az európai normáknak megfelelően a Nemzeti 
Digitális Közmű beruházását piackonform módon 
kell végrehajtani. Legfontosabb alapelv, hogy ha 
egyszer a közmű létrejött, mindenki számára nyit-
va kell állnia, aki szolgáltatást kíván általa nyújtani. 
Senki, egyetlen piaci szereplő sem gondolhatja, 
hogy a közmű inkább neki áll rendelkezésére, mint 
a másiknak. Ezáltal a közmű fokozza a piaci sze-
replők közötti versenyt, és további szereplők szá-
mára nyitja meg a piacra való belépés lehetőségét, 
megkönnyítve az infokommunikációs ipar közép- 
és kisvállalkozásai számára a piacra lépést. Mind-
ez a jövőbe mutató, új generációs, szupergyors 
internet-hozzáférést lehetővé tevő infrastruktúrán 
történik. A Nemzeti Digitális Közmű az állam tulaj-
donában lévő optikai eszközöket hasznosítva 
többszörös megtakarítást jelent a költségvetés 
számára. A társadalmi igazságosságot és a haté-
konyságot egyszerre szolgálva a Nemzeti Digitális 
Közmű a szélessávú elérés biztosításával a mar-
ginális helyzetű kistérségeket is bekapcsolja a 
gazdasági, kulturális, politikai központokba. 
 
A célok világosak. A Nemzeti Digitális Közmű ré-
vén el akarjuk érni, hogy a valódi szélessávú inter-
net olcsón és széles körben legyen elérhető az 
egész ország területén, függetlenül a település 
nagyságától, a piaci szereplők előítéleteitől. A 

közmű egyben a rugalmas és olcsó kormányzati 
és közintézményi szélessávú internetellátás ga-
ranciája is. A közmű EU-alapokból finanszírozható, 
a meglévő állami eszközöket bevonó homogén, 
optikai hálózat, amely valódi széles sávot nyújt, 
miközben mindenki számára nyitott. Ha egyszer 
létrejött, piaci logikával, önfenntartó módon működ-
tethető. A közmű, mint arra már utaltunk, növeli az 
IKT piac nagyságát, s ezáltal közvetlenül növeli a 
GDP-t. Közvetett módon kihat a teljes gazdasági 
és társadalmi életre, növelve a versenyképességet 
és a társadalmi kohéziót. 
 
Az állam egyszeri beavatkozásával hosszú távon 
előremutató, az ország jövőjét alapvető módon 
meghatározó lépést tesz, amely megfelel a nem-
zetközi példáknak és az EU irányelveinek. Az ál-
lami kezdeményezés keretében integrálódnak a 
már meglévő elemek, az EU-források, és a projekt 
beindítására létrejön egy vállalat, amely kiépíti, 
üzemelteti és hasznosítja az infrastruktúrát. To-
vábbi költségvetési forrásra nincs szükség, hiszen 
a működtetésből származó bevétel fedezi a pótlá-
sok, a fejlesztések, a kiegészítések valamint az 
üzemeltetés költségeit. A megtérülés középtávon 
várható, a létrejövő infrastruktúra pedig egészen 
biztosan jövőálló. 
 
Összefoglalva a mondottakat, azt állítjuk, hogy a 
közeli jövőben létre kell hozni egy digitális közmű-
vet, amely mindenki számára elérhető, szimmetri-
kus (fel- és letöltésben azonos), nagy sávszéles-
ségű kommunikációs hozzáférést tesz lehetővé. A 
létrehozandó digitális közmű homogén és integrált 
optikai gerinc- és aggregációs hálózat, amely min-
den magyarországi település főutcájáig (főteréig) 
elér, kiegyenlítve a jelenlegi égbekiáltó területi 
digitális egyenlőtlenségeket. Csak egy ilyen köz-
műtől várható, hogy az új infokommunikációs 
technológia adta lehetőségek kihasználhatók le-
gyenek az elektronikus kormányzat, az egészség-
ügy, az oktatás és a kultúra közpolitikai feladatai-
nak megoldásában. Az állam közvetlenül és válla-
latai révén közvetve számos optikai hálózati inf-
rastrukturális elemmel rendelkezik. Megfelelő ki-
egészítéssel, feljavítással és konszolidációval ezek 
az elemek hozzájárulhatnak a digitális közmű tel-
jes körű megvalósulásához. 
 
A digitális közmű haszonélvezője minden Magyar-
országon élő személy, aki napi kapcsolatban van 
az állami és az önkormányzati intézményekkel, 
gyógyulni akar, és keresletet támaszt olyan kis és 
nagy vállalkozások számára, melyek pontos és 
gyors tájékoztatást adnak, szórakoztatnak, kulturá-
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lis és oktatási tartalmakat forgalmaznak. A közmű 
minőségi javulás ígéretét hordozza a hazánkban 
működő 700 000 kisvállalkozásnak, amelyek tevé-
kenysége, piaci működése nagyságrendekkel ja-
vulhat az IKT eszközök megfelelő felhasználásával. 
 
Az eddig optikával el nem ért települések hálózatra 
kapcsolása jelentősen növeli az IKT piacot, aminek 
eredményeként rövid időn belül több százezer új 
internet-előfizető megjelenésére lehet számítani, 
akik a termékek és a szolgáltatások széles körét 
vehetik igénybe. A megnagyobbodott piacon több 
lesz a megrendelés a hazai tartalom- és szoftver-
fejlesztő cégek számára. 
 
 
A jövő szükségleteinek kihívása 
 
Az elektronikus ügyintézés (kormányzat – vállalko-
zások – állampolgárok közötti valamennyi reláció-
ban) egyetemessé válásával, az online egészség-
ügyi szolgáltatás, képzés, vásárlás, munkavégzés, 
vállalatirányítás terjedése csökkenti az utazási 
költségeket, kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a 
szolgáltatások igénybevételét. A digitális területi 
egyenlőtlenségek kiegyenlítődése serkenti a vál-
lalkozások aktivitását, ezen keresztül növeli a fog-
lalkoztatottságot, amire égető szükség van Ma-
gyarországon, hiszen hazánkban kirívóan magas a 
gazdaságilag inaktív felnőttek aránya a munkaké-
pes népességen belül. Crandall, Litan és Lehr 
számításai szerint 15%-os szélessávú penetráció-
bővülés 9%-kal növeli a foglalkoztatottságot, ami 
351 ezer új munkahelyet jelent. Hárommillió forin-
tos éves átlagos bérrel számolva ekkora foglalkoz-
tatás növekedés az évi GDP közel 4%-os (1.050 
milliárd Ft) növekedését eredményezné évente. A 
GDP 4%-os növekménye megközelítőleg 5.100 
milliárd forinttal növeli a költségvetés bevételeit. 
 
Ma a szélessávú infrastruktúra fejlesztésének fon-
tossága a korábbi időszakok közlekedési (út, vas-
út) fejlesztéseinek fontosságához mérhető. A világ 
fejlett országaiban a XX. század második felében 
lezajló gazdasági átalakulás a gyártásról a szolgál-
tatási szektorra helyezte át a hangsúlyokat. A XXI. 
században lezajló változások a tudás és az infor-
máció szerepét értékelik föl. Az új, globalizált gaz-
dasági világrendben az adatok feldolgozásának 
sebessége, tudása, és a hozzá kapcsolódó inno-
váció határozza meg a gazdasági versenyképes-
séget, akár vállalatokról, akár nemzetgazdaságok-
ról van szó. A mindenki számára olcsón elérhető 
és használható szélessávú infrastruktúra önger-
jesztő folyamatokat indít el, és minél szélesebb 
körben használják, annál hatékonyabb lesz. A 
lényeg az, hogy mindenki jól jár egy ilyen közmű-
vel. Az akadémiai és az ipari kutatók és fejlesztők 
már eddig sem tudták nélkülözni ezt az infrastruk-
túrát, amely most az internet következő nemzedé-

kének lesz a hordozója. A fogyasztók jól járnak, 
mert csökkennek az árak, javul a minőség, és bő-
vül a szolgáltatások kínálata. A vállalkozók számá-
ra új lehetőségek nyílnak meg, hatókörük kibővül, 
marketingtevékenységük célzottá és hatékonyab-
bá válik. Új munkahelyek jönnek létre. A közmű 
csökkenti az állam és az önkormányzatok kiszol-
gáltatottságát a szolgáltatókkal szemben, ami je-
lentős költségcsökkenést eredményez. Csökken-
nek a nagykereskedelmi árak, ami lehetővé teszi új 
szereplők belépését a telekommunikációs kiske-
reskedelmi piacra. A szektor fejlesztése pozitív 
hatással van az addicionális üzletágakra. Az 
inkumbens szolgáltatók sem járnak rosszul, hiszen 
új piaci szegmensek nyílnak meg előttük, amelye-
ket egyébként nem érhettek volna el sohasem, 
éppen a fehér foltok lefedését célzó hosszú távú 
megtérülésű beruházások elmaradása miatt. 
 
A Nemzeti Digitális Közmű létesítése révén Ma-
gyarország kitörhet a relatív drága, de alacsony 
szintű infokommunikációs szolgáltatások bűvös 
köréből, ami azt eredményezi, hogy alacsony mér-
vű a szélessávú penetráció, és a kívánatosnál 
lassabban terjed a valódi széles sáv a lakosság 
körében. Különösen rossz a helyzet a hátrányos 
helyzetű kistérségekben, ami lehetetlenné teszi 
felzárkózásunkat a XXI. századhoz. Miután ezt a 
problémát a piacgazdaság nem tudta megoldani, 
állami beavatkozás szükséges a piaci erők telje-
sebbé tétele érdekében. A megoldás a Nemzeti 
Digitális Közmű létrehozása EU-forrásból, majd 
működtetése üzleti alapon, a nyílt hozzáférés je-
gyében. Ez a leghatékonyabb befektetés, amely-
nek minden eurocentje új tudást, új munkahelyet, 
az élet minőségét javító új esélyeket teremt. Ha 
válság van, ennek a befektetésnek nincs alternatí-
vája. Ha nincs válság, akkor sincs más út, hiszen 
ezáltal hárítható el az új válság eshetősége. 
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Kovácsné Koreny Ágnes 

E-kormányzat az amerikai közkönyvtárakban. 
Szakirodalmi szemle 

Az e-kormányzat (e-government) kifejezés1 egyre gyakrabban tűnik fel az angolszász 
könyvtáros-szakirodalomban. A jelenség, mint sok más könyvtári-informatikai aktualitás, 
az Amerikai Egyesült Állomokból indult, ahol az internethez és a számítógépekhez való 
nyilvános hozzáférés megoldásával a közkönyvtárak mára de facto e-kormányzati hozzáfé-
rési pontokká váltak. A könyvtáraknak ezt az új szerepét nemcsak a felhasználók elvárásai, 
hanem a kormányzati szervek hozzáállása is erősíti: az állampolgárokat sok esetben egye-
nesen a könyvtárakba irányítják egy-egy elektronikus kormányzati szolgáltatás használata 
céljából. A könyvtárak pedig a nélkül teljesítik új feladatukat, hogy ehhez plusz pénzeket, 
támogatást, vagy akár csak képzést kapnának a közigazgatási szervektől. 

Fogalomértelmezés 
 
Az elektronikus kormányzat három tudományterü-
let határán jött létre, ezek a közigazgatás-
tudomány, az informatika és a szervezés-vezetés-
tudomány. A kifejezés – más „e” fogalmakkal 
együtt – azonban más tudományágakban és a 
mindennapi szóhasználatban is egyre gyakrabban 
előfordul. Az egyes fogalmak – például e-kormány-
zás, e-kormányzat, e-közigazgatás, e-adminisztrá-
ció – mögött ugyanakkor a tartalom egyelőre kifor-
ratlan, a kifejezések használata következetlen. 
 
A fogalmak tisztázására a Budai–Tózsa szerzőpá-
ros a következő megkülönböztetést ajánlja „... míg 
az e-governance (e-kormányzás) felületesen az 
infokommunikációs technológiák igazgatási alkal-
mazását jelenti, az e-government (e-kormányzat) 
ennek eszközrendszerét sejteti2”. 
 
A szerzőpáros definíciója szerint „az e-kormányzás 
a közszféra kapcsolatrendszerének (valamennyi 
belső és külső kapcsolatának) gyökeres – tudás-
alapú – átalakítását és racionalizált, szolgáltató 
jellegű újraszervezését jelenti, az infokommu-
nikációs technológiai alkalmazások közműszerű 
használata révén3”. A definícióból jól kiemelhető 
három kulcselem: az e-kormányzás transzformatív, 
illetve szolgáltató (vagyis felhasználóbarát) jellege, 
valamint az információs-kommunikációs technoló-
giák nyújtotta lehetőségek kihasználása. 
 
Mint Berryman rámutat4, az e-kormányzat koráb-
ban pusztán a papíralapú források és szolgáltatá-
sok elektronikus, interneten való elérhetővé tételét 

jelentette (lényegében a „government online” meg-
valósítását). Mára a fejlesztések sok országban 
eljutottak az e-government megvalósításának kö-
vetkező fázisába, amikor is már az e-demokrácia, 
a kormányzati folyamatokban való valós állampol-
gári részvétel lehetővé tétele a feladat. (Ezt fejezi 
ki az Európai Bizottság által alkalmazott definíció 
is, amely szerint az e-kormányzat az információs 
és kommunikációs technológiák alkalmazása a 
közigazgatásban, amellyel együtt jár a szervezeti 
változások és a különböző új jártasságok elsajátí-
tása is a közszolgáltatások fejlesztése, a demokra-
tikus folyamatok és a közpolitikák támogatásának 
erősítése céljából5.) 
 
A kifejezések használata a könyvtári szakiroda-
lomban is meglehetősen vegyes. A témában leg-
többet publikáló, a Floridai Egyetemen működő 
Information Use Management and Policy Institute6 
szerint az e-kormányzat a különböző technológiák 
– elsősorban az internet – mint eszközök alkalma-
zását jelenti abból a célból, hogy forrásokat és 
szolgáltatásokat juttassunk el az állampolgárokhoz 
és az üzleti élet képviselőihez7. 
 
Bármelyik meghatározást fogadjuk is el, az e-
kormányzat a kormányzati (kiterjesztve: az állam-
igazgatási és az önkormányzati) szolgáltatások és 
források hatékonyabb használatának, elérhetővé 
tételének lehetőségét teremti meg; alternatívát 
jelent a papíralapú és/vagy közvetlenül az állami 
szervek által nyújtott szolgáltatások mellett; és 
befolyásolja az állampolgárok és a kormányzat 
interakciójának módját. 
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Állampolgár-központú e-kormányzati 
szolgáltatások 
 
Az e-kormányzat a hatékony, minőségi kormány-
zati szolgáltatások, valamint az ezeket elérhetővé 
tévő rendszerek kialakítását jelenti tehát, és az 
állampolgárok kormányzati folyamatokban, dönté-
sekben való fokozottabb részvételének ígéretét 
hordozza magában. 
 
Az állampolgár-központú e-kormányzat azt jelenti, 
hogy az államigazgatás a felhasználók igényeit és 
szükségleteit kielégítő szolgáltatásokat és forráso-
kat tesz elérhetővé – a felhasználókra szabott mó-
don. A hatékony és hathatós e-kormányzat pedig 
azt jelenti, hogy a kormányzat gazdaságosan mű-
ködik, költségeket csökkent és a fejlett technológiák 
által kínált lehetőségekre építő szolgáltatásokat 
nyújt.8

 
A dilemma a következő: ahhoz, hogy olyan e-
kormányzati szolgáltatásokat alakítsunk ki, ame-
lyekkel költségek takaríthatók meg, a kormányzat-
nak tudnia kell, hogy az állampolgárok mit várnak 
az e-kormányzattól; a szolgáltatásoknak találkoz-
niuk kell az állampolgári igényekkel és szükségle-
tekkel, az államigazgatásnak pedig folyamatosan 
kutatnia kell a polgárok elvárásait. Az ilyesfajta 
kormányzati információgyűjtés azonban meglehe-
tősen ritka. 
 
Az állampolgár-központú e-kormányzati szolgálta-
tások − ahhoz, hogy valóban sikeresek legyenek − 
hosszú, alapos tervezési és szervezési folyamatot 
igényelnek, ami mindenképpen megnöveli a szol-
gáltatások költségeit. A tipikusan a „fentről lefelé” 
elv mentén kialakított e-kormányzati szolgáltatások 
ritkán felelnek meg a felhasználói igényeknek. Az 
azokat figyelembe vevők, az azok kiszolgálására 
létrejöttek viszont általában nagyon költségesek. A 
kettőt kombinálva kell kialakítani az állampolgár-
központú e-kormányzatot. 
 
 
Egy kutatás eredményei 
 
Bertot, Jaeger és McClure kutatásában9 arra ke-
reste a választ, hogy milyen tényezők játszanak 
szerepet a felhasználó-központú e-kormányzati 
szolgáltatások megvalósításában – felhasználói és 
szolgáltatói oldalról egyaránt. A fő motívumok ösz-
szegyűjtésére több módszert alkalmaztak: interjú-
kat készítettek amerikai szövetségi és állami szer-
vezetek e-kormányzatért felelős munkatársaival; 
kérdőívet töltettek ki szövetségi intézmények e-

kormányzati szolgáltatásokat fejlesztő alkalmazot-
taival; beszélgettek felhasználókkal; hátrányos 
helyzetűekkel teszteltették a már létező e-
szolgáltatásokat, és nem utolsósorban, megkér-
deztek könyvtárosokat is, akik a könyvtárhaszná-
lókat segítik nap mint nap az e-kormányzati szol-
gáltatások használatában. A rendelkezésükre álló 
adatok összességében 20 szövetségi és állami 
szervtől, valamint 5 nagy könyvtári hálózattól (ez 
közel 100 könyvtárat jelent) és 20 felhasználótól 
származtak. 
 
Kutatásuk főbb eredményei és 
következtetései10

 
● A kormányzati szervezeteknek be kell vonniuk az 

állampolgárokat az e-kormányzati szolgáltatások 
és források kialakításába. Ma a legtöbb alkalma-
zás az ilyen értelemben zárt szervezeteken belül 
születik, a költségmegtakarítás elve és a haté-
konyságot előtérbe helyező egyéb kormányzati 
elvek mentén. 

● A kormányszervek nem is igen várják az állam-
polgárok visszajelzéseit a szolgáltatásokkal kap-
csolatban. Noha szinte valamennyi kormányzati 
honlapon található egy Contact us (Írjon nekünk) 
űrlap, ezek szisztematikus feldolgozása általá-
ban elmarad, a jobbító szándékú visszajelzése-
ket nem veszik figyelembe. 

● A kormányzati szervek nem kérik üzemszerűen a 
szolgáltatás hatékonyságát jelző mutatókat. 
Alapvetően igaz, hogy ha egy rendszer kész és 
működik, az utólagos fejlesztések a rendszerfris-
sítésekben és a programozási újításokban me-
rülnek ki. 

● A felhasználók által az e-kormányzati szolgálta-
tásokkal kapcsolatban leggyakrabban megjelölt 
problémák a következők voltak: 

o Az integrált megközelítés hiánya az e-kor-
mányzati szolgáltatások kialakításában, va-
gyis minden egyes szolgáltatás vagy forrás 
használatakor újra és újra „a kályhától kell el-
indulniuk”. Ez különösen a gyengébb számí-
tógépes ismeretekkel rendelkezőknek okoz 
gondot. 

o A szolgáltatás arculata, külseje (design) sok-
szor nehezíti a keresett tartalom megtalálását 
és használatát. 

o A műszaki feltételek gyakran egy-egy olyan 
speciális böngésző, konfiguráció használatát 
írják elő, melyek nem, vagy csak nehezen 
férhetők hozzá egy átlag amerikai számára. 

o Az e-kormányzati oldalakon alkalmazott nyelv 
is megnehezítheti a szolgáltatás használatát. 
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o A szolgáltatás használatához szükséges 
egyéb kívánalmak, például e-mail cím meg-
adása alapfeltétel, holott azzal sokan nem 
rendelkeznek. 

● A kutatásban részt vevő könyvtárosok szerint a 
felhasználók négy okból jönnek a könyvtárba 
azért, hogy az e-kormányzati szolgáltatásokat 
használják: 

o nincs számítógépük és/vagy internet-hozzá-
férésük; 

o nem rendelkeznek a szükséges IT ismeretek-
kel; 

o nem képesek arra, hogy megértsék a kor-
mányzati szolgáltatásokat és forrásokat; 

o szakember segítségére van szükségük a 
szolgáltatások használatához, nem elég nekik 
az oldalakon keresztül elérhető online vagy 
telefonos segítség. 

 
E-kormányzat a könyvtárakban11

 
Az e-államigazgatás korában a világ kormányai 
igyekeznek minél több szolgáltatást és információt 
az interneten közzétenni, hogy csökkentsék költ-
ségeiket és az állampolgárokkal való kapcsolattar-
tásra fordított időt. A polgárok többsége azonban 
inkább a telefonos vagy személyes útját választja 
az ügyintézésnek, ennél fogva az e-kormányzati 
szolgáltatások igénybevétele még kismértékű. 
További oka lehet ennek, hogy sokszor nagyon 
nehézkes az államigazgatási honlapok használata; 
valamint sok esetben korlátozott az állampolgárok 
számítógép-, illetve internet-hozzáférése is. Sú-
lyosbítja mindezt, hogy sokan nincsenek tisztában 
a(z amerikai) kormányzati struktúrával, az állam-
igazgatás felépítésével sem, azaz nem tudják, 
hogy a közigazgatás mely szintjén találhatják meg 
a keresett információt. Tegyük hozzá, hogy sokan 
negatívan közelítenek mind a kormányzat egésze, 
mind pedig az új technológia felé. 
 
A problémák leküzdésében hathatós segítséget 
nyújthatnak a könyvtárak, amelyek – még tovább 
erősítve új szerepüket – szolgáltatásaikat az 
egyenlőség elve alapján, s ingyen kínálják a hoz-
zájuk fordulóknak. 
 
A könyvtárak és az e-kormányzat kapcsolatát 
Berryman két irányból közelíti meg12: 
1. a könyvtárak mint (ön-)kormányzati fenntartású 

intézmények mintegy „saját jogon” nyújtanak 
hozzáférést az e-kormányzati szolgáltatások-
hoz – ez egyszerűen annak kiterjesztését jelen-
ti, amit eddig is tettek; 

2. másfelől viszont a könyvtárak e-kormányzati 
információszolgáltatóvá való előlépését a ha-
gyományos könyvtári szerepkörből való elmoz-
dulásként is értelmezhetjük: a könyvtárak a ha-
gyományos információszolgáltatókból a köz-
igazgatási rendszer részét képező szolgáltatók-
ká válnak. 

 
Berryman azt is megjegyzi, hogy az általa ismert 
szakirodalom jó része az első megközelítést fo-
gadja el, tehát a könyvtárak hozzáférési lehetősé-
get, linket és IT képzést kínálnak, ugyanúgy, mint 
eddig, csak a téma más. Ezt az elvet követi a Ka-
nadai Könyvtáros Egyesület13 is14, amely azt java-
solja a könyvtáraknak, hogy tegyék elérhetővé az 
e-kormányzati szolgáltatásokat, de az általuk java-
solt szolgáltatások listája semmi újat nem tartal-
maz (számítógép- és internetkapcsolat, tanács-
adás, IT képzés, linkek bekötése). Berryman azt 
mondja, hogy új megközelítésre van szükség, 
amely szerint a kormányok a könyvtárakat az e-
kormányzat aktív résztvevőiként kezelik. (Ugyan-
ezt szorgalmazza az Amerikai Könyvtáros Egyesü-
let15 is – tevékenységéről részletesen l. később). 
 
 
E-kormányzati szolgáltatások az 
amerikai közkönyvtárakban 
 
Egy 2008-as felmérés szerint az amerikai köz-
könyvtárak 74%-a nyújt – felhasználói igényre – 
szervezett szolgáltatásként segítséget az e-
kormányzati források és szolgáltatások megérté-
séhez, használatához16.  
 
Az amerikaiak jelentős része – vagy azért, mert 
nincs más lehetőségük a kapcsolódásra, vagy 
pedig azért, mert segítségre szorulnak a számító-
gép, illetve a világháló használatához – csak a 
könyvtárakban elérhető ingyenes internet-hozzá-
férésre számíthat. Az amerikai településeken sok-
szor a közkönyvtár az egyedüli intézmény, ahol 
nyilvános internetkapcsolat és a használathoz 
szükséges képzett személyzet van. (Egy 2006-os 
tanulmány17 szerint az internethez csatlakozott 
amerikai közkönyvtárak aránya 1994 és 2004 kö-
zött 20,9%-ról 99,6%-ra nőtt, és majdnem mind-
egyik nyilvános hozzáférést is lehetővé tesz. Míg 
1998-ban a közkönyvtáraknak csak mintegy 3,4%-
ában volt 10 vagy annál több internetes munkaál-
lomás, ma a nemzeti átlag 10,7 számítógép.) A 
könyvtárak nyújtotta szolgáltatások pedig nem 
pusztán a hálóhoz való kapcsolódás technikai 
lehetőségét kínálják, hanem a könyvtárosok sze-
mélyes segítségét is az e-kormányzati eszközök 
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használatához (pl. hatósági honlapok használatá-
hoz, űrlapok le- és kitöltéséhez). Számos közigaz-
gatási szerv egyenesen a legközelebbi közkönyv-
tárba irányítja az állampolgárokat az elektronikus 
kormányzati eszközök igénybevétele céljából. S a 
könyvtári szolgáltatás utóbbi eleme az, amellyel 
egyetlen más intézményhálózat sem versenyezhet: 
a könyvtárak ingyenes számítógép-használatot, 
ingyenes internethasználatot, s ingyenes szakmai 
segítséget kínálnak a hozzájuk fordulóknak. 
 
Az amerikai könyvtártudományi szakirodalomban a 
2004−2005. évi hurrikán-időszakot követően sza-
porodtak meg az e-kormányzati szolgáltatások és 
a könyvtárak kapcsolatát vizsgáló írások. 
 
A hurrikánok idején az érintett amerikai régiók 
közkönyvtárai számos módon, sokszor az állam-
igazgatás egyedüli képviselőjeként (szinte „ható-
ságként”) szolgálták a helyi közösségek érdekeit, 
elégítették ki az állampolgárok információs igényeit 
és szükségleteit: 
● segítséget nyújtottak elkeveredett és elveszett 

családtagok felkutatásában; 
● hagyományos és számítógépes eszközök segít-

ségével tették lehetővé a kommunikációt a csa-
ládtagok között (pl. a könyvtárba betért polgárok-
ról listákat készítettek, így tudtak segíteni az 
egymást kereső családtagoknak); 

● segítettek a csak online elérhető FEMA-
kérdőívek18, biztosítási és kártérítési nyomtatvá-
nyok le- és kitöltésében; 

● híreket gyűjtöttek azoknak a területeknek az 
állapotáról, ahonnan ki kellett telepíteni az embe-
reket; 

● információt gyűjtöttek a károkról, az emberek 
otthonainak és munkahelyeinek állapotáról hon-
lapok és műholdas térképek segítségével;  

● támogatták a katasztrófaelhárító szervek munká-
ját az információhoz és az internethez való hoz-
záférésben (pl. helyi térképek rendelkezésre bo-
csátásával)19. 

 
A segítség mértéke bámulatba ejtő volt: Mississippi 
állam egyik közkönyvtára például több mint 45 000 
FEMA-űrlapot töltött ki a Katrina hurrikán utáni egy 
hónapban, annak ellenére, hogy előzetesen nem 
voltak felkészülve ilyen szolgáltatásra. 
 
A katasztrófahelyzetben olyan emberek is felkeres-
ték a helyi közkönyvtárakat, akik azelőtt soha nem 
jártak könyvtárban, és azok is hozzájutottak a 
szükséges szolgáltatásokhoz, akik semmit nem 
tudtak a számítógépekről és az internetről, s a 

könyvtárosok segítsége nélkül el lettek volna vesz-
ve. 
 
A közkönyvtárak ezen új szolgáltatásai természe-
tesen adódnak azokból a hagyományos értékek-
ből, amelyeket az amerikaiak a közkönyvtáraknak 
tulajdonítanak, úgyis mint egyenlő hozzáférés az 
információhoz, a műveltséghez és a tudáshoz, 
valamint a demokráciához20. Ezek az értékek való-
színűleg nagyban hozzájárultak a közkönyvtárak-
kal mint intézményekkel kapcsolatos közösségi 
bizalom kialakulásához és fennmaradásához. 
 
A könyvtári értékek meghatározására több próbál-
kozás is történt már. Az Amerikai Könyvtáros 
Egyesület az egyenlő hozzáférés és az egyenlő 
szolgáltatások biztosítását, a diszkrimináció kizá-
rását, a nézőpontok sokféleségét, a cenzúrával 
szembeni ellenállást és a kifejezés szabadságának 
más megnyilvánulási lehetőségeit emeli ki az alap-
vető könyvtári értékek közül21.  
 
Egy 2007-es amerikai felmérés22 megkérdezettjei-
nek fele értett egyet a következő kijelentéssel: 
„Soha nem lehetsz elég óvatos akkor, ha embe-
rekkel bánsz”. Az amerikai társadalom ugyanakkor 
bízik a közkönyvtárakban, mégpedig négy olyan 
kötelezettség miatt, amelyeket minden könyvtár 
igyekszik betartani, nevezetesen: 
1. felhasználó-központú szolgáltatások nyújtása; 
2. a felhasználók eltökélt segítése; 
3. az információt keresők megismertetése új in-

formációs forrásokkal; 
4. szakmai célként felvállalni a használói igények 

kiszolgálását. 
 
Annak tehát, hogy miért váltak az amerikai köz-
könyvtárak az e-kormányzati szolgáltatások kö-
zösségi forrásaivá, két oka van. Az első, hogy a 
könyvtárak már az 1990-es évek elején elkötelez-
ték magukat a nyilvános internet-hozzáférés bizto-
sítása mellett; a másik a közkönyvtárakat övező 
közbizalom.  
 
 
A könyvtári e-kormányzati szolgáltatások 
tapasztalatai 
 
A helyi, állami és szövetségi szintű e-kormányzati 
forrásokhoz és szolgáltatásokhoz nyújtott hozzáfé-
rést vizsgálva a már említett floridai Információs 
Intézet 2008-ban a következő megállapításokat 
tette23: 
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Hozzáférés és digitális szakadék 
Az intézet által lefolytatott vizsgálatok azt jelzik, 
hogy a digitális szakadék az információs társada-
lom nyertesei24 és vesztesei25 között továbbra is 
létezik. A települések 70%-ában a közkönyvtár az 
egyetlen intézmény, amely ingyenes hozzáférést 
kínál az internethez, és ennek segítségével az e-
kormányzathoz. (Néhány esetben pedig az e-kor-
mányzat használata az egyetlen mód arra, hogy a 
kormányzati szolgáltatásokat igénybe lehessen 
venni.) A hozzáférés ugyanakkor csak az egyik 
nézőpontja a digitális szakadéknak. Ott van még a 
számítógép-használat, az internethasználat isme-
rete, az információs források kiválasztásának, 
megválogatásának képessége, vagy a weben való 
navigációs ismeretek, amelyek mind szükségesek 
ahhoz, hogy valaki igénybe tudja venni az e-kor-
mányzatot. A technológia könyvtári elérhetősége 
pedig a felmerülő felhasználói kéréseknek újabb 
sorát indítja el, amelyet az államigazgatási szervek 
nem tudnak, vagy nem akarnak kielégíteni – ma-
rad tehát megoldásként: újra a könyvtár és a 
könyvtáros. 
 
Élethelyzetek megoldása: a könyvtáros új 
szerepkörben 
Az e-kormányzat közkönyvtárakban való megjele-
nése új szerepkörbe helyezte a könyvtárost: a 
semleges információszolgáltató helyett sokszor 
egyfajta szociális munkásként kell a felhasználó 
mellett állnia. A tájékoztató könyvtáros segít az 
olvasó problémáinak megoldásában, tanácsot ad, 
hogy milyen űrlapot kell kitölteni, sőt, néha még a 
formanyomtatványok vagy jelentkezési lapok kitöl-
tésében is segít. Még gyakoribb, hogy a könyvtá-
ros magára vállalja annak a felelősségét is, hogy 
eligazítsa az olvasót, problémájával mely közigaz-
gatási szervhez forduljon, és egyre gyakrabban 
fordul elő az is, hogy kényes személyes adatokat 
kell kezelnie. Az ilyen és hasonló esetek gyakori-
sága természetesen az év során változó: adóbe-
vallások idején vagy különböző határidők közele-
désekor megszaporodik a számuk. Annak, hogy a 
könyvtáros az információszolgáltatóból szociális 
munkássá lép elő, számos és mélyreható követ-
kezménye van. Nem is az a legfontosabb, hogy 
jelentősen megszaporodnak a könyvtárosok fel-
adatai, hanem az, hogy jártassá kell válniuk a leg-
különbözőbb hatósági eljárások, programok keze-
lésében, mégpedig az államigazgatás egészére 
vonatkozóan. 
 
Ismeretek, jártasságok és a képzés 
problematikája 
A floridai intézet által megkérdezett könyvtárosok 
nagy része aggodalmát és félelmét fejezte ki azzal 
 

kapcsolatban, hogy nem érzik magukat kellően 
felkészültnek az e-kormányzati szolgáltatások 
használatára, és azok könyvtári szolgáltatására. 
Noha számos közigazgatási szerv jelentős erőfe-
szítéseket tesz azért, hogy szolgáltatásaikkal el-
jussanak a könyvtárakba és más közösségi köz-
pontokba, semmit sem tesznek azért, hogy ezek-
nek az intézményeknek a munkatársait felkészít-
sék az e-kormányzati feladatokra. A könyvtárak így 
kénytelenek önállóan vagy egymást segítve felké-
szülni az állampolgári szükségletek kielégítésére. 
Szükség van tehát egy jobb könyvtárszakmai 
kommunikációra, s arra, hogy erősödjön az 
együttműködés a könyvtárak és a közigazgatási 
szervek között. (Ez utóbbiak sokszor nem is tud-
ják, milyen képességek rejtőznek a könyvtárak-
ban.) 
 
Megbízhatóság és felelősség 
Az olvasók gyakran kérik a könyvtárost, hogy se-
gítsen űrlapok, jelentkezési lapok kitöltésében, s 
ilyenkor bizony előkerülnek a személyes adatok is: 
társadalombiztosítási szám, születési adatok, ban-
ki információk stb. Ez pedig mind élesebben veti 
fel a könyvtáros megbízhatóságának és felelőssé-
gének kérdését, nemcsak morális, hanem polgári 
és büntetőjogi vonatkozásban is. A könyvtárosok 
kifejezték azzal kapcsolatos félelmüket, hogy vala-
ki keresetet indít ellenük vagy a könyvtár ellen 
személyes és/vagy bizalmas adatokkal való visz-
szaélés miatt. Büntetőjogi következményei lehet-
nek annak is, ha a könyvtáros véletlenül elgépel 
egy adatot, számot, amikor a felhasználó helyett, 
annak nevében tölt ki egy nyomtatványt. Hasonló 
félelmek késztetnek sok könyvtárost arra, hogy ne 
vállalják az ilyesféle olvasói kéréseket, sőt, néhány 
könyvtárban már meg is tiltották, hogy a könyvtá-
ros űrlap kitöltésében segédkezzen. 
 
Technológiai menedzsment 
A közkönyvtárak jellemzően csak meghatározott 
számban kínálják számítógépeiket nyilvános 
használatra. A floridai kutatásban részt vevő 
könyvtárak 82,5%-a jelezte, hogy számítógépes 
ellátottságuk nem megfelelő, 93,4% pedig időkor-
látokat szabva teszi csak lehetővé a gépek nyilvá-
nos használatát. (Vagyis a könyvtáraknak be kell 
szerezniük olyan könyvtári szoftvereket is, ame-
lyek kezelik a problémát: a felhasználó regisztráci-
ója után mérik a rendelkezésre álló időt, és annak 
leteltével kikapcsolják a számítógépet.) Az időkor-
lát pedig, valljuk be, noha szükséges, kifejezetten 
ellentétben áll az e-kormányzati szolgáltatások (és 
az e-demokrácia) kívánalmaival. Az űrlapok online 
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kitöltése idő- és energiaigényes. Mit csinál a 
könyvtáros? Miképpen segítsen a felhasználónak, 
hogy megpróbálja kikerülni az időkorlát problémá-
ját: kikapcsolja a szoftver megfelelő beállítását (ha 
lehetséges egyáltalán), vagy külön, csak e-
kormányzati szolgáltatás használatára szánt nyil-
vános gépeket állít be, mert ha nem ezt teszi, koc-
káztatja, hogy a gép automatikus leállásakor el-
vesznek az addig bevitt adatok, az űrlap, vagy más 
fontos információ. 
 
Egy nem támogatott megbízatás: a források és 
a terhek áthárítása 
Amikor a szövetségi szervek az állampolgárokat a 
megyei fenntartású közkönyvtárakba küldik az e-
kormányzati űrlapok kitöltése céljából, vagy azért, 
hogy keressenek meg egy információt (ahelyett, 
hogy a szerv azt a hagyományos módokon rendel-
kezésre bocsátaná), jelentősen megnövelik az e-
kormányzati kéréssel érkező könyvtárhasználók 
számát. Noha a könyvtárak ingyen kínálják szol-
gáltatásaikat, ez nem jelenti azt, hogy azok való-
ban nem kerülnek semmibe. A felhasználók szá-
mának növekedése a könyvtárosok megnövekedett 
munkaideje (és megnövekedett bére), a számító-
gép-költségek és az internet-költségek révén jelen-
tősen megterheli a helyi könyvtárak emberi és 
pénzügyi erőforrásait. Az extra költségeket pedig 
az emberek adók formájában fizetik ki. Bár a flori-
dai költségvetési megszorítások extrém mértékű-
ek, a könyvtárak költségvetésének csökkenése 
országos jelenség, és a gazdaság visszaesése 
csak rontja a helyzetet. A közigazgatási szerveze-
tek, amelyek ügyfélszolgálataikat internetalapú 
szolgáltatásokra cserélik, a személyzeti és a mű-
ködési költségeket gyakran a szolgáltatásaikat 
helyi szinten, ingyen nyújtó intézményekre, például 
könyvtárakra hárítják. S teszik mindezt anélkül, 
hogy tudatában lennének, milyen szintű szolgálta-
tást képesek nyújtani a könyvtárak. Ennek követ-
keztében olyan szolgáltatások igénybevételéért is 
a helyi közkönyvtárba küldik ügyfeleiket, amelyeket 
az, vagy személyzete nem képes ellátni. Tovább-
menve, az állami szervek a nélkül zárják be helyi 
irodáikat, hogy figyelembe vennék a helyi közigaz-
gatási szerveket, illetve azon keresztül a könyvtá-
rakat sújtó költségvetési, forrás- és területi meg-
szorításokat. A könyvtárak pedig hirtelen abban a 
furcsa helyzetben találják magukat, hogy olyan 
szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, amelyekhez sem 
személyzetük, sem tapasztalatuk, sem felszerelt-
ségük, sem pedig pénzük nincs. 
 
 
 

A floridai intézet ajánlásai 
 
A tanulmányok tehát azt mutatják, hogy az ameri-
kai – és azok között is leginkább a floridai – köz-
könyvtárak mára az állami e-kormányzati rendszer 
részévé, annak szolgáltatóivá váltak. Nyilvánvaló, 
hogy az állampolgárok nagy többsége mind gyak-
rabban keresi az e-kormányzati információkat 
könyvtárakban, elsősorban azért, mert nincs saját 
számítógépük és/vagy internet-hozzáférésük, de 
az állami szervek is egyre gyakrabban irányítják 
őket a könyvtárakba. Az azonban nem ilyen egyér-
telmű, hogy a könyvtárak fel vannak-e készülve az 
e-kormányzati szolgáltatások könyvtári megjelené-
sével együtt járó kihívásokra. A könyvtárosok mi-
nimális segítséget kapnak ahhoz, hogy a források 
átcsoportosítását hogyan kezeljék, és alig van 
olyan képzés, amely az e-kormányzati szolgáltatá-
sokra felkészítené őket. 
 
A Floridában tapasztalt problémák enyhítésére, a 
könyvtárosok segítségére az Információs Intézet 
egy tematikus honlapot készített (1. ábra) és a 
következő ajánlásokat fogalmazta meg26: 

 

 
 

1. ábra A floridai Információs Intézet tematikus 
honlapja 

http://www.libraryegov.org/egov.html
 
1. Konszenzus kialakítása az e-kormányzati 

szolgáltatások szintjéről 
Az e-kormányzati szolgáltatásokat más-más 
szinten kellene kínálnia a könyvtáraknak, a 
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könyvtár mérete, a nyilvános hozzáférésű szá-
mítógépek száma, és egyéb mutatók alapján. A 
konszenzuskeresés segítené a könyvtárak 
egymás közötti, illetve a könyvtárak állami 
szervekkel történő, a könyvtárakra nehezedő új 
terhek enyhítése érdekében folytatott párbe-
szédét. A szolgáltatási szintek meghatározása 
felbátoríthatja a közkönyvtárakat arra, hogy 
maguk határozzák meg, milyen e-kormányzati 
szolgáltatásokat milyen szinten és milyen forrá-
sok felhasználásával kívánnak nyújtani.  
 

2. Állami konzorcium létrehozása a könyvtárak 
közötti együttműködés erősítése érdekében  
Létre kell hozni egy együttműködésen alapuló, 
állami szintű, a források megosztását is lehető-
vé tevő könyvtári konzorciumot az egyes könyv-
tárakra nehezedő terhek enyhítése céljából. A 
konzorcium megszüntetné a már elindult, kü-
lönálló kezdeményezések közötti duplikációt, és 
maximalizálná az egyébként limitált források ki-
használását. A konzorcium vezető szerepet 
tudna vállalni az e-kormányzati források és 
szolgáltatások menedzselésével, használatával 
és szolgáltatásával kapcsolatos stratégiák ki-
alakításában, amelyeknek köszönhetően a 
könyvtárak kisebb költséggel több e-
kormányzati szolgáltatást lennének képesek 
nyújtani. 
 

3. A könyvtárak és az állami szervek közötti 
együttműködés elősegítése 
A könyvtáraknak és az állami szerveknek 
együtt kellene működniük az e-kormányzati 
szolgáltatások és források kialakításának, illet-
ve bevezetésének feladataiban. Minél több 
könyvtáros vesz részt a fejlesztésekben, annál 
több lesz tájékozott a kormányzati programok 
és szolgáltatások területén, illetve annál több 
élő kapcsolat alakul ki a könyvtárak és a köz-
igazgatási szervek között, ez pedig kétségtele-
nül segíti a könyvtári tájékoztatási munkát. 
 

4. A könyvtárosok e-kormányzati ismereteinek 
fejlesztése 
Kiemelkedően fontos a könyvtárosok folyama-
tos továbbképzése az e-kormányzat témájában, 
mert ez nemcsak a vonatkozó könyvtári szol-
gáltatások színvonalát emeli, hanem csökkenti 
a könyvtárosok ezzel kapcsolatos félelmét is, 
valamint időt és energiát takarít meg. Azon túl, 
hogy a folyamatos képzés a könyvtárak és a 
könyvtárosok hasznára válik, a helyi és az ál-
lami szerveknek is érdeke a könyvtári szakem-
berek továbbképzése és folyamatos informá-

cióellátása. A könyvtárak megbízható tájékozó-
dási pontot jelentenek az állampolgárok számá-
ra, és a kormányzati szervek segítségével ha-
tékonyabban tudják kielégíteni az állampolgári 
és a kormányzati igényeket. 
 

5. A nemzeti, állami és helyi szervek ösztönzé-
se arra, hogy közvetlenül is támogassák a 
közkönyvtárak e-kormányzati erőfeszítéseit 
A közigazgatási szervek folyamatos és erősödő 
támogatása révén a könyvtári szolgáltatások 
színvonala emelkedni fog. A közvetlen támoga-
tás egyik lehetséges módja egy olyan vissza-
terheléses mechanizmus alkalmazása, amelyet 
a közigazgatás más területeken már alkalmaz, 
amikor bizonyos állami szolgáltatásokat eseti 
alapon külső munkatársakkal, cégekkel végez-
tet el. Meg lehet becsülni annak a költségét, 
hogy a könyvtáros segít egy bizonyos forma-
nyomtatvány teljes kitöltésében, majd ennek 
alapján a könyvtár tranzakciónként számláz-
hatna az adott szervnek. 
 

A könyvtárak és a kormányzati szervek közötti 
kapcsolat a nyitott kormányzat, a kormányzati 
szolgáltatásokhoz és forrásokhoz való hozzáférés, 
valamint a digitális szakadék problémaköre szem-
pontjából is nélkülözhetetlen. A befektetés a 
könyvtári e-kormányzati képzésbe, a könyvtári 
technológiába és a konzorciumépítésbe elenged-
hetetlen feltétele az e-kormányzathoz való hozzá-
férés esélyegyenlőségi alapon történő biztosításá-
hoz. Ha a kormányok az új technológiák alkalma-
zása miatt csökkentik is a szolgáltatások nyújtásá-
hoz szükséges emberi és anyagi erőforrásokat, 
látniuk kell, hogy az állampolgárok nagy részének 
továbbra is személyes vagy intézményi segítségre 
van szüksége azok használatához. A nyilvános 
hozzáférés és az információs szakemberek kom-
binációja révén a közkönyvtárak az állampolgárok 
számára elsődleges tájékozódási pontokká válhat-
nak.27

 
 
Az ALA tevékenysége 
 
A probléma aktualitását mutatja, hogy az Amerikai 
Könyvtáros Egyesület (ALA) washingtoni irodája 
külön honlapot működtet a témában28, Jogi Bizott-
sága (COL)29 pedig arról hozott döntést, hogy a 
110. ALA-Kongresszus kiemelt témája az e-
kormányzás és a bizottság által arra készítendő 
jogszabálytervezet legyen. Felismerték ugyanis, 
hogy azzal, hogy a kormányzati szervek (helyi, 
állami és szövetségi szinten egyaránt) mind gyak-
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„Deliberative Issue Map” rabban használják az online teret szolgáltatásaik 
elérhetővé tételére, óriási nyomás nehezedik a 
könyvtárakra. A könyvtári közösségen belül folyó 
szakmai vita részeként a COL más partnerekkel 
együttműködve próbál egy olyan jogszabályterve-
zetet előkészíteni és elfogadtatni, amely felismeri a 
könyvtárak szerepét az e-kormányzati szolgáltatá-
sok nyújtásában, és ehhez forrásokat is rendel. 

 
Az ALA 2008 júniusában, a téma iránt érdeklődő 
tagjai bevonásával vitairatot készített. A dokumen-
tum kimondja, hogy az egyesület a „right to know” 
(a tudáshoz való jog) alapelvét figyelembe véve 
támogatja mindazon jogi erőfeszítéseket, amelyek 
célja a kormányzati információhoz, a nyitott kor-
mányzathoz és az e-kormányzathoz való nyilvános 
hozzáférés elősegítése30. Vázolja az e-kormányzat 
könyvtári megjelenésének problematikáját, különös 
tekintettel a hurrikános időszakban nyújtott erőfe-
szítésekre, és kiemeli, hogy az új szerep betölté-
séhez a könyvtárak semmiféle többlet-hozzá-
járulást nem kaptak, sem pénzt, sem képzést, sem 
pedig segítséget a szükséges technológia beszer-
zéséhez. 

 
A COL egy ad hoc albizottsága wikioldalt is készí-
tett a témában (2. ábra). A honlap célja, hogy tájé-
koztatást nyújtson az amerikai könyvtárosoknak az 
e-kormányzás témájában, különös tekintettel an-
nak könyvtárakkal kapcsolatos kérdéseiben, és 
vitafórumot nyújtson az érdeklődő szakemberek 
számára. (A wiki lényegében a témához kapcsoló-
dó honlapok és dokumentumok gyűjteménye, 
amelyet a regisztrált felhasználók szerkeszthetnek, 
ugyanakkor olyan fórum is, amelyen keresztül az 
érdeklődő könyvtárosok megoszthatják egymással 
a témával kapcsolatos nézeteiket.) 

 
A dokumentum hivatkozik egy 2006-os tanulmány-
ra, mely szerint a könyvtárak számára óriási lehe-
tőséget jelenthet az e-kormányzathoz való hozzá- 
  

 

 
 

2. ábra A wikioldal 
http://www.wo.ala.org/egovservices/index.php?title=Main_Page 
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férés megoldása, mert a közösségi igények kielé-
gítésével láthatóbbá válnak az állampolgárok szá-
mára, így növekedni fog látogatóik száma, haszná-
latuk mértéke is. 
 
Az e-kormányzat azon túl, hogy a kormányzatot 
hozzáférhetőbbé és átláthatóbbá teszi, átalakíthat-
ja a kormányzást és megújíthatja a demokráciát. 
Az internet interaktivitása lehetőséget teremt a 
nyitott, átlátható közigazgatás megteremtésére; 
lehetővé teszi a tudatos, civil nyilvánosság kialakí-
tását; erősíti a kapcsolatokat a rendszer egyes 
elemei között. Az állampolgári részvétel, a nemzeti 
diskurzus ilyeténképpen való megteremtése pedig 
az e-demokrácia megvalósításának egyik lépcső-
foka. 
 
Milyen szerepet játszhatnak ebben a könyvtárak? 
Érdemes a dokumentum kínálta három megközelí-
tést részletesebben is megismerni, mert elgondol-
kodtathatják a szakma hazai képviselőit is. 
 
1. sz. megközelítés:  
Az elektronikus kormányzati információkhoz 
való nyilvános hozzáférés fejlesztése 
A fejlesztés révén növekszik a kormányzat átlátha-
tósága és felelősségre-vonhatósága a digitális 
korszakban. Az állampolgárok bármikor, bárhol – 
akár a helyi könyvtárban is – tájékozódhatnak a 
kormányzati döntésekről. A Pew Internet and Ame-
rican Life Project (2006) kimutatta, hogy 93 millió 
ember keres fel kormányzati oldalt évente legalább 
egyszer, 12.9 millió ember ezt naponta teszi, és az 
internetkapcsolattal rendelkező amerikaiak 30%-a 
használta már a világhálót arra, hogy kormányzati 
politikákat befolyásoljon például egy jogszabályról 
való szavazás alkalmából. Ha az elektronikus lehe-
tőség használhatóságával tovább bátorítjuk az 
állampolgárokat, erősödni fog a kormányzásban 
való részvételük is. 
 
Amit a könyvtárak ez esetben tehetnek: 
● Kiterjesztik a kormányzati információkhoz való 

ingyenes hozzáférést nyújtó szolgáltatásaikat, 
ezáltal lehetővé teszik, hogy mindenki – azok is, 
akik ezt otthonról vagy munkahelyükről nem te-
hetnék meg – figyelemmel kísérhesse a kor-
mányzati munkát. 

● Fejlesztik a könyvtárak (és a könyvtárosok) ké-
pességét arra, hogy segíteni tudják az állampol-
gárokat a keresett kormányzati információk meg-
találásában, értékelésében, az információk haté-
kony használatában. 

● A jogi gyűjteményekhez való elektronikus hozzá-
férés kiszélesítése érdekében a régi, nyomtatott 

dokumentumokat digitalizálják, archiválják és 
megőrzik. 

● Hozzáférést nyújtanak a kormányzati szervek 
olyan forrásaihoz, amelyek blogokon vagy egyéb 
közösségépítő oldalakon találhatók. 

● Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a ható-
ságok elektronikus dokumentumaihoz való köny-
nyű hozzáférést, erősítik kapcsolataikat a kor-
mányzati szervekkel. 

● A letéti könyvtárak, amelyek a könyvtárak között 
mindenkinél jobban ismerik a kormányzati infor-
mációs forrásokat, továbbképzéseket szervez-
nek a többi könyvtáros számára. 

 
Mibe kerül mindez? 
● Mindez megkívánja, hogy minden könyvtár kép-

zett személyzettel és adekvát forrásokkal rendel-
kezzen – még azok is, melyeknek ez nem áll 
módjában. 

● A kormányzati források katalogizálása és megőr-
zése más fontos könyvtári feladatokat szoríthat 
háttérbe. 

● A legtöbb könyvtárra súlyos gondként nehezedik 
már az is, hogy felhasználóik alapvető számító-
gépes igényeit kiszolgálják. Ők most magukra 
hagyva kellene, hogy extra szolgáltatásként kí-
nálják a kormányzati forrásokat. 

 
Eltérő vélemények 
● Sokan csak kerülőútnak tekintik a könyvtárat, ha 

kormányzati információt keresnek, és némelyek 
nincsenek is tisztában azzal, milyen szerepet ját-
szanak a könyvtárak az e-kormányzatban. 

● Csak a letéti könyvtárak állnak igazán készen 
arra, hogy megfelelő szintű e-kormányzati szol-
gáltatásokat tudjanak kínálni. 

● A közkönyvtárak 85%-a mondja azt, hogy nem 
rendelkeznek megfelelő számú számítógépes 
munkaállomással, és a közkönyvtárak majdnem 
fele azt, hogy kapcsolódási kapacitásuk nem 
megfelelő a felhasználói szükségletek kielégíté-
séhez.  

● Szabványosítás, felhasználóbarát oldalak és 
fejlett keresők nélkül mind a könyvtárosok, mind 
pedig az állampolgárok számára nehéz az e-
kormányzati források használata. 

 
2. sz. megközelítés: 
Partnerség a kormányzattal a kormányzati 
szolgáltatások hatékonyabb és hathatósabb 
megoldása érdekében 
Napjainkban a hatóságok egyre gyakrabban irá-
nyítják az állampolgárokat a helyi könyvtárakba 
egy-egy eljárás elindítása, hivatalos dokumentum 
le- és kitöltése stb. céljából. A könyvtárak bekap-
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csolódása a kormányzati szolgáltatások nyújtásá-
ba lehetőséget teremt a könyvtáraknak arra, hogy 
jobb szolgáltatásokkal lépjenek a helyi közösségek 
elé, növeljék láthatóságukat az adott településen. 
Pénzügyi támogatással, megfelelő képzéssel, va-
lamint a hatóságok és a könyvtárak jobb együtt-
működésével a könyvtárak felkészültebbek lenné-
nek e szolgáltatások végzésére és népszerűsíté-
sére. 
 
Amit a könyvtárak ez esetben tehetnek: 
● A könyvtár honlapján keresztül hozzáférést nyújt 

az e-kormányzati szolgáltatásokhoz, képzi és 
segíti a felhasználókat azok használata során – 
online és személyesen is.  

● A könyvtár szolgáltatási területén és a közigaz-
gatási szerveken keresztül is népszerűsíti az e-
kormányzati szolgáltatásokat, és azok könyvtár-
ban való elérhetőségét. 

● A kormányzati szolgáltatások használatára ma-
gas színvonalú információs-kommunikációs inf-
rastruktúrát telepítenek (sávszélesség, munkaál-
lomások, szoftverek, nyomtatók). 

● Katasztrófák és szükséghelyzetek kezelésére 
készenléti tervet készítenek, amely azt is tartal-
mazza, hogy vész esetén hogyan oldják meg az 
e-kormányzati információk és szolgáltatások el-
érhetőségét. 

● Ki kell egészíteni, és ki kell szélesíteni az E-
Government Act of 2002 elnevezésű jogsza-
bályt31 úgy, hogy az elismerje és támogassa a 
könyvtárak mint e-kormányzati szolgáltatók sze-
repét. 

 
Mibe kerül mindez? 
● Ahogy egyre több helyi és regionális kormány 

kezd elmozdulni az e-kormányzás felé, úgy 
szembesülnek a könyvtárak a kapcsolódó állam-
polgári kérések és kérdések növekvő számával. 

● A könyvtáraknak készen kell állniuk arra, hogy 
vészhelyzetben mindent megtegyenek, amit csak 
tudnak. 

● Ahhoz, hogy a polgárok igényeit a legmagasabb 
szinten ki tudják elégíteni, a könyvtáraknak 
együtt kell dolgozniuk a szövetségi, az állami és 
a helyi szervekkel. 

● A hatóságokkal való együttműködés és a fel-
használóknak nyújtott e-kormányzati segítség 
többletidőt és -forrásokat igényel. 

 
Eltérő vélemények 
● Sem a könyvtárosok, sem az állampolgárok nin-

csenek megfelelően felkészítve arra, hogy szö- 
 

vetségi, állami és helyi hatóságok sokaságával 
folytassanak hatékony interakciót. 

● A politikusok vonakodnak a vonatkozó jogsza-
bályokban megnevezni a könyvtárakat, ami 
egyébként feljogosítaná azokat arra, hogy e-
kormányzati forrásokból és katasztrófaalapokból 
pénzhez jussanak.  

● A könyvtárak tevékenysége a kormányzati szol-
gáltatások megvalósításában egy senki által nem 
támogatott vállalkozás, amire a könyvtárak nin-
csenek is felkészülve. 

● Az e-kormányzat túl forrásigényes a legtöbb 
könyvtár számára. 

● A felelősség, a biztonság és a magántitkok meg-
sértése, illetve az attól való félelem hátráltatja az 
e-kormányzatban való részvételt. 

 
3. sz. megközelítés: 
A nyilvánosság bátorítása a kormányzati mun-
kában való részvételre 
Az E-Government Act of 2002 célja az volt, hogy 
támogassák az internet és más információs tech-
nológiák használatát a kormányzati munkában 
való állampolgári részvétel erősítésében. A könyv-
tárak egyre inkább a kormányzati szervek megbíz-
ható partnereivé válnak e cél elérése érdekében: a 
könyvtár az a hely, ahol az emberek elmondhatják 
véleményüket, befolyásolhatják a döntéseket, az 
állampolgárok passzív megfigyelőkből aktív részt-
vevőivé válhatnak egy egyre többeket magába fog-
laló nemzeti konzultációnak. Mint az állampolgárok 
bátorításának motorja, a könyvtár segít a bizalom 
építésében, maximalizálja a kormányzat látható-
ságát, egyúttal erősíti saját szerepét a helyi közös-
ségek életében. 
 
Amit a könyvtárak ez esetben tehetnek: 
● Megtanítják a felhasználókat polgárnak lenni, 

alkalmat teremtenek nekik arra, hogy kialakít-
hassák véleményüket, kapcsolatba léphessenek 
a kormányzati szervekkel és képviselőikkel olyan 
eszközök igénybevételével, amelyek a legjobban 
szolgálják az egyének vagy a közösség igényeit. 

● A kormányzati tisztviselőkkel és az állampolgá-
rokkal való partnerség elősegíti az informáltsá-
gon alapuló, produktív online párbeszédet. 

● Őrzik a személyes adatokat és a rendszerbizton-
ságot. 

● Elérhetővé teszik az állampolgároknak a „My E-
Government” lehetőséget, amellyel személyre 
szabottan tudnak kommunikálni a hatóságokkal. 

● „Online városháza”-ként segítik az e-demokrácia 
megvalósulását. 
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Mibe kerül mindez? 
● A polgárok elkötelezettségének kialakításával 

töltött idő a könyvtár és a könyvtárosok más fel-
adataitól vesz el időt és energiát. 

● A pozitív párbeszéd kialakításához szakértőkre 
és tapasztalt moderátorokra lehet szükség. 

● A könyvtáraknak közösségekhez és online be-
szélgetésekhez kell kapcsolódniuk, máskülönben 
irreleváns információs forrássá válnak. 

 
Eltérő vélemények 
● A könyvtárak feladata az információkhoz való 

hozzáférés lehetővé tétele, nem pedig annak a 
támogatása, hogy a könyvtárlátogatók demokra-
tikus diskurzusokban vegyenek részt – erre nin-
csenek is felkészülve. 

● Az állampolgárok és a kormányzat közötti online 
interakció működésképtelen lesz mindaddig, 
amíg megfelelő biztonsági intézkedések nem 
szavatolják az információcsere titkosságát és 
biztonságát. 

● Az arra irányuló próbálkozások, hogy blokkolják 
a közösségi portálokhoz való hozzáférést, aka-
dályokat állíthatnak az e-kormányzatban való ci-
vil részvétel elé. 

● Az e-kormányzat e-demokrácia komponensének 
kialakításához nagyon kevés pénz áll rendelke-
zésre. 

 
A könyvtárak hozzáállását illetően tehát még az 
Egyesült Államokban sincs kialakult stratégia, de a 
szakmai vita legalább elkezdődött. Az azonban 
bizonyosnak látszik, hogy az e-kormányzati szol-
gáltatások könyvtári megjelenése jó alkalmat te-
remt a könyvtáraknak arra, hogy erősítsék pozíció-
jukat a helyi közösségek életében és demonstrál-
ják értéküket az állampolgárok, valamint a köz-
igazgatás számára. 
 
Ahogy Suzanne Sears, a University of North Texas 
könyvtárosa egy előadásában felhívta rá a figyel-
met32, a könyvtáraknak az e-kormányzatot fel kell 
használniuk arra, hogy az állampolgárokat bevi-
gyék a könyvtárba, és ha már ott vannak, meg kell 
őket tanítani más könyvtári források használatára 
is. 
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2009. március 22-én, 95 éves korában elhunyt Dr. Móra László, tudománytörténész-könyvtáros, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora, a Magyar Kémikusok Egyesületének örökös tagja, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt, a 
Fabinyi Rudolf Emlékérem, a Bolyai-díj és számos egyéb kitüntetés méltó tulajdonosa, nyá. tüzér ezredes. 
 
Könyvtárosi pályáját 1954-ben kezdte a Műegyetem könyvtárában. Először a Hálózati osztály munkatársa volt, majd 
vezetőjeként a tanszéki könyvtárak állományának központi feldolgozását irányította. 1969–1978 között az Országos 
Műszaki Könyvtár Feldolgozó osztályát vezette, és részt vett a könyvtárosképzésben. 1978-ban innen ment nyugdíjba. 
 
Móra László eredményekben gazdag életútja során mindig képezte magát: vörös diplomával végezte az ELTE történe-
lem-könyvtár szakát, 1961-ben bölcsészdoktorrá avatták. 1985-ben kapta meg a kémiai tudományok kandidátusa foko-
zatot, és kinevezték az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság tagjának. 
 
Számos publikációja jelent meg, köztük önálló könyvek és tanulmányok. Tudománytörténeti életrajzsorozata felöleli 
Wartha Vince, Zemplén Géza, Varga József és Korach Mór akadémikusok életművét, feldolgozta többek között 
Sigmond Elek, Pfeifer Ignácz és Szebellédy László kémiaprofesszorok munkásságát is. A nagy könyvtárosokról sem 
feledkezett meg, bemutatta Rados Gusztáv, Nagy Sándor és Káplány Géza tevékenységét. Már disszertációjának 
témájául a BME Központi Könyvtárának 100 éves történetét választotta, majd megírta az Országos Műszaki Könyvtár 
és Dokumentációs Központ, illetve elődintézményének történetét is. 
 
Dr. Móra László emlékét kegyelettel, tisztelettel és szeretettel megőrizzük. 

Fonyó Istvánné 
(BME OMIKK főigazgató)
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RefWorks verseny a szegedi Könyvtári Éjszakán 

A Szegedi Tudományegyetem 2008. szeptember 1-
je óta a RefWorks bibliográfiai menedzselő rendszer 
előfizetője. A tudományos munkában, dolgozatírás-
ban, bibliográfiák összeállításában óriási segítséget 
nyújtó, hivatkozásokat gyűjtő és kezelő eszköz 
szolgáltatása az Egyetemi Könyvtár feladata. 
 
A RefWorks használatának minél szélesebb körű 
elterjesztése érdekében a tájékoztató- és szakrefe-
rens-könyvtárosok számos bemutatót tartottak az 
elmúlt hónapokban. Emellett heti rendszeresség-
gel (januárban hetente két alkalommal) géptermi 
oktatást hirdetünk. Eddig több mint 200 oktató és 
hallgató vett részt képzéseinken, ahol a könyvtá-
rosok által tartott kurzusok tematikájába is bekerült 
a RefWorks. Ez közel 700 diákot érintett a külön-
böző órákon. Könyvtárunk sikerrel akkreditáltatott 
az SZTE Oktatási Bizottságánál egy új, a 12 kar 
bármely hallgatója által felvehető, kétkredites tan-
tárgyat „Online szakirodalmazás: adatbázisok 
használata, hivatkozások kezelése” címmel, ami 
kimondottan a RefWorks-re alapozott számítógé-
pes gyakorlati foglalkozás. 
 
A RefWorks népszerűsítése volt a célja annak a 
versenynek is, melyet a Könyvtári Éjszakához 
kapcsolódóan szerveztünk. A Könyvtári Éjszaka a 
szegedi Egyetemi Könyvtár immáron hagyomá-
nyosnak mondható rendezvénye. Minden évben 
egy választott témához illeszkedő programok so-
kaságát (kiállítások, túrák, versenyek, előadások, 
kvízek, játékok) kínáljuk egyetemi és városi olva-
sóinknak, tudósoknak és háziasszonyoknak, fel-
nőtteknek és gyerekeknek. A Könyvtári Éjszakán 
3500−4000 vendég tér be hozzánk, és mintegy 
ezren töltik ki kvízeinket. 
 
Az idén választott témánk az „Ég és Föld” volt. 
Ehhez kapcsolódott a hallgatóknak és PhD hallga-
tóknak szervezett RefWorks-verseny feladata is. 
Heinrich Kiepert (német földrajztudós, térképész, 
1818−1899) személyéhez kapcsolódóan kellett 
tudományos munkákat (közleményeket, könyve-
ket) keresni a jelentkezőknek három különböző 

adatbázisban. A releváns találatokat adatbázison-
ként különböző mappába kellett gyűjteni a 
RefWorks-ben, majd átmásolni őket egy közös 
mappába. A keresés menetét röviden leíró doku-
mentumot (adatbázis neve, keresési stratégia, 
keresés ideje), valamint a négy megosztott mappa 
url-jét kellett megoldásként e-mailben beküldeni. 
Az adatbázisokat úgy választottuk ki, hogy a hivat-
kozások RefWorks-be való elmentésének külön-
böző módjai legyenek alkalmazva (belső keresés, 
direkt export, import). 
 
A feladat megoldása a játékos kvízektől eltérően 
nem kevés időt vett igénybe. Ezért nemcsak a 
rendezvény idején lehetett benevezni, hanem elő-
zetesen is felhívtuk rá a figyelmet. Az eredmény-
hirdetésre a Könyvtári Éjszakán került sor. A fő-
nyeremény a RefWorks cég által felajánlott iPod 
Nano készülék volt, amelyet Laufer Noémi kémia 
szakos hallgatónak dr. Meskó Eszter osztályvezető 
szakreferens adott át (1. ábra). A második−hatodik 
helyezettek az Egyetemi Könyvtár által felajánlott 
pendrive-ot kaptak, és minden résztvevő átvehetett 
valamilyen kisebb ajándékot. Örömmel állapítottuk 
meg, hogy a RefWorks alapvető funkcióit vala-
mennyi résztvevő jól ismeri, s hogy a legkülönbö-
zőbb szakterületek hallgatói voltak a résztvevők 
között. 
 

 
 

1. ábra A fődíj átadása a RefWorks-verseny 
győztesének 

Meskó Eszter 
(SZTE Egyetemi Könyvtár) 
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Digitális könyvtárak a szakirodalom tükrében: témák és 
tanulságok 

Az iráni szerzők cikke a digitális könyvtárakról 
megjelent szakirodalmat tekinti át: kiemel néhányat 
a sokféle résztéma közül és bemutatja ezek tár-
gyalását az elmúlt évek fontosabb (angol nyelvű) 
publikációiban. A cikk végén természetesen bősé-
ges irodalomjegyzéket találunk a feldolgozott 
anyagról. Az irodalomkutatást a weben és néhány 
nagy adatbázisban (pl. Emerald, Proquest, 
SagePub, ScienceDirect, LISA, Springer) végez-
ték, a „digitális/elektronikus könyvtár”, illetve a 
„kutatás”, „tanulmányok”, „értékelés”, „menedzs-
ment” szavak kombinálásával. A publikációk közül 
azokat elemezték, amelyek az alábbi három rész-
téma valamelyikével foglalkoznak: 
● elemzés, teljesítmény-értékelés, 
● menedzsment, 
● oktatás. 
 
 
Elemzés (teljesítményértékelés) 
 
A digitális könyvtárak szakértői kezdetben kevés 
figyelmet szenteltek ezek hasznossági és használ-
hatósági szempontú vizsgálatának, de az utóbbi 
időben megszaporodtak az ilyen jellegű kutatások 
és publikációk. Négy fő kérdésről van itt szó: 
használhatóság, funkcionalitás, akadálymentesség 
és minőség. 
 
A használhatóság az ISO 1994-es definíciója sze-
rint „annak a mértéke, hogy mennyire hatásosan, 
hatékonyan és elégedetten tudnak egy terméket 
adott használók, adott környezetben alkalmazni 
adott célok elérésére”. Ez egy többdimenziós foga-
lom, és a szakirodalomban sokféle értelemben 
használják, a különböző szerzők eltérő dolgokat 
értenek alatta. Mindenesetre a használhatósági 
elemzések jellemzően a felhasználók reakcióit és 
interakcióit vizsgálják, és a személyes benyomása-
ikat mérik fel, mint például azt, hogy mennyire 
elégedettek a rendszerrel, mennyire bizonyult 
hasznosnak, hatékonynak, értékesnek, segítő-
késznek vagy éppen frusztrálónak. A vizsgálatok 
többféle módszerrel történhetnek: egyes publikált 
esetekben a felhasználók szóbeli vagy kérdőíves 
megkérdezésével mérték az előzetes elvárásaikat 
és utólagos elégedettségüket; más kutatásoknál 
heurisztikus módszereket használtak, vagy előre 
gyártott tesztfeladatokat adtak, vagy megfigyelték 
a felhasználók viselkedését, vagy pedig a naplóál-
lományokat elemezték utólag. Általános tanulság-

ként a felhasználók oktatását és a kezelőfelület 
(különösen a böngésző- és keresőfunkciók) javítá-
sát emelik ki a szerzők – ezekkel lehet elsősorban 
növelni a használhatóságot. 
 
A funkcionalitás nem azonos a használhatósággal: 
míg az utóbbi annak a mértéke, hogy az emberek 
mennyire könnyen és hatékonyan tudják használni 
az adott szolgáltatást, addig a funkcionalitás azt 
mutatja, hogy a rendszer mennyire képes ellátni 
azt a feladatot, amire tervezték. Az erre irányuló 
vizsgálatok még viszonylag ritkák a szakirodalom-
ban. Egy 2006-os cikkben Zabihi és szerzőtársai 
például a következő működési elvárásokat fogal-
mazták meg a digitális könyvtárakkal kapcsolat-
ban: 
● a könyvek és a cikkek tartalma kereshető legyen; 
● a keresőprogram azonnal a megtalált tételhez 

vigye a felhasználót; 
● a keresőkérdéseket el lehessen menteni; 
● a kikeresett tételhez kapcsolódó minden rele-

váns adat és dokumentum jelenjen meg; 
● az aktuális tétellel kapcsolatos felhasználói visz-

szajelzéseket meg lehessen nézni; 
● a dokumentumokat ne csak téma, hanem típus 

szerint is osztályozzák; 
● a felhasználók kapjanak e-mail vagy SMS értesí-

tést, amikor a kért dokumentum hozzáférhetővé 
válik; 

● legyen helyzetérzékeny „súgó”, ami a rendszer 
minden pontján segíti a használót; 

● legyenek hivatkozások más digitális gyűjtemé-
nyekre; 

● minden olyan szolgáltatásnak, amely egy ha-
gyományos könyvtárban megszokott, a digitális 
könyvtárban is jelen kell lennie. 

 
Az akadálymentesség azt jelenti, hogy a digitális 
könyvtár gyűjteményéhez minden felhasználónak 
hozzáférést kell nyújtani, vagyis úgy kell működnie, 
hogy az információk és a szolgáltatások elérhetők 
legyenek a fogyatékkal élők (látás- és hallássérül-
tek, értelmi fogyatékosok, tanulási vagy olvasási 
nehézséggel küzdők) számára is. Inkább elméleti 
publikációk születtek eddig a digitális könyvtárak-
nak erről az aspektusáról. A gyakorlati kutatások 
egyikét Adams és Blandford végezte 2002-ben egy 
londoni kórházban – ennek az lett az eredménye, 
hogy a vizsgált rendszer használhatóságának 
gyengeségei és a hozzáférés nehézkessége 
nagyban hátráltatta a digitális anyag hasznosulá-
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sát. Bertot és munkatársai négy akadálymentes-
ségi kritériumot határoztak meg egy 2006-os ta-
nulmányukban: 
● alternatív formátumok felkínálása a látás- és a 

hallássérültek számára; 
● színfüggetlen felület, amit a színtévesztők is 

gond nélkül használhatnak; 
● egyszerű navigáció, amelyet az értelmi fogyaté-

kosok és a tanulási nehézséggel küzdők is meg-
értenek; 

● szépen átrendeződő táblázatok, amelyek a 
gyengén látók által felnagyított betűméret mellett 
is élvezhetők maradnak. 

 
A digitális könyvtárak értékelésével foglalkozó 
kutatások eléggé egyoldalúak: elsősorban a hasz-
nálhatóságot vizsgálják, a funkcionalitás és az 
akadálymentesség kevesebb figyelmet kap. Nincs 
egy többé-kevésbé egységesített és elfogadott 
szempontrendszer az értékeléshez, így az ebben a 
témában publikálók a saját kritériumaik szerint 
elemzik a szolgáltatásokat. Olyan többoldalú érté-
kelési módszerre lenne szükség, amellyel a digitá-
lis könyvtárak valamennyi jellemzője számba ve-
hető és összevethető a különböző felhasználói 
csoportok igényei alapján felvázolt „ideális” állapot-
tal. Egy ilyen elemzési metódus segítené a terve-
zőket és a fejlesztőket abban, hogy optimalizálják 
a szolgáltatásaikat és így értékesebbé tegyék azo-
kat, hiszen minden információforrás értéke egye-
nesen arányos a használatának mértékével. 
 
A minőség egy további fontos értékelési szempont, 
ami szintén kevés figyelmet kap a szakirodalom-
ban. Goncalves és szerzőtársai 2007-es cikkükben 
ilyen fogalmak mentén definiálták a minőséget: 
eredményesség, fontosság, hasonlóság, haté-
konyság, helytállóság, hozzáférhetőség, időszerű-
ség, jelentőség, kiterjeszthetőség, következetes-
ség, megbízhatóság, megfelelőség, megőrizhető-
ség, összekapcsolhatóság, pontosság, teljesség 
és újrahasználhatóság. A digitális gyűjtemények 
vizsgálatánál olyan minőségi jellemzőket figyeltek, 
mint például a válaszidők (hatékonyság), a migrá-
ciós költségek (megőrizhetőség), és a rendszerhi-
bák (megbízhatóság). Felvázoltak egy minőségi 
modellt is, amely a fejlesztőket segítheti abban, 
hogy megfelelő teljesítményű és minőségű szolgál-
tatásokat alakítsanak ki. 
 
 
Menedzsment 
 
A digitális könyvtárak koncepciója a 90-es évek 
elején fogalmazódott meg, és azóta a legkülönbö-

zőbb információforrások gyűjtőhelyeivé és forrása-
ivá váltak; továbbá kutatók, könyvtárosok és olva-
sók kommunikációjának csomópontjaivá; az infor-
mációkeresés, felfedezés és begyűjtés navigációs 
központjaivá; és a fejlett információszolgáltatások 
modern intézményeivé. Nemcsak a hagyományos 
könyvtárak társadalmi, kulturális és tudományos 
céljait vállalják fel, hanem a legújabb technológiá-
kat felhasználva az információ teljes életciklusát 
végigkövetik: a keletkezéstől a terjesztésig – mind 
nagyobb tempóban és hatókörben, egyre aktuáli-
sabb, hatékonyabb, eredményesebb, minőségibb 
és termelékenyebb módon. Mindezek új feladato-
kat rónak a digitális könyvtárak irányítóira. 
 
Hogy megértsük ennek az új intézménynek a me-
nedzselési feladatait, érdemes előbb pontosan 
definiálni magát a kifejezést. Sajnos nincs elfoga-
dott és elterjedt meghatározás a digitális könyvtár 
fogalmára; Schwartz egy 2000-es cikkében 64-féle 
definíciót gyűjtött össze különböző helyekről. Leg-
gyakrabban a Digital Library Federation 1999-ben 
közzétett megfogalmazását szokták idézni, esze-
rint: „A digitális könyvtárak olyan erőforrásokkal – 
beleértve a szakképzett személyzetet – rendelkező 
szervezetek, melyek digitális művek gyűjteményeit 
gondozzák: válogatják, rendszerezik, leírják, ter-
jesztik, eredeti formájukban és hosszú távon meg-
őrzik, s kényelmes és gazdaságos módon hozzá-
férhetővé teszik őket egy vagy több közösség 
számára.” Ez a meghatározás több olyan jellemzőt 
is említ, amelyeknek menedzselési vonatkozása 
van: ilyen a szervezet, a szakképzett személyzet, 
az információs források válogatása és rendszere-
zése, a terjesztés és a megőrzés, a gazdaságos-
ság, és legfőképpen a felhasználói kör hangsúlyo-
zása. A szakirodalomban többek között az alábbi 
menedzselési részfeladatokra találunk példákat:  
● kockázatkezelés, 
● gyűjteményfejlesztés és válogatás, 
● a személyzet irányítása, 
● rendszerezés és szervezés, 
● tartalom-karbantartás, 
● formátumok kezelése, 
● hozzáférés-menedzselés, 
● beadási folyamat ellenőrzése, 
● biztonságfelügyelet, 
● digitális megőrzés. 
 
A fentieken kívül ide tartozik még a pénzügyek 
menedzselése, a marketing (pontosabban az e-
marketing), és néhány más részterület is. 
 
A minőségi szolgáltatások feltételei: a jó mene-
dzselési politika, a technológia optimális kihaszná-
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lása, és a megfelelő szabályok mentén dolgozó 
szakembergárda (könyvtárosok és informatikusok). 
A digitális könyvtárak teljesítményelemzése – mint 
fentebb már szó volt róla – hasznos visszajelzés 
lehet a szolgáltatások jobb menedzseléséhez. 
Emellett sokat segíthetnek a képzési programok is. 
A cikk zárófejezete ezért a személyzet és a fel-
használók oktatásával foglalkozó szakirodalmat 
tekinti át. 
 
 
Oktatás 
 
A digitális könyvtárakkal kapcsolatos képzés ösz-
szetett feladat, mert a megtanítandó készségek a 
számítástechnika több területét is érintik; emellett 
sok új ismeretet kell átadni a tartalom létrehozásá-
val, megjelenítésével, rendszerezésével, használa-
tával és a hozzáférés megoldásával kapcsolatban; 
továbbá mindenféle társadalmi, jogi és kulturális 
vonatkozások is vannak. A munkatársak és a 
könyvtárhasználók oktatása ezért egyaránt komoly 
feladat. 
 
A digitális gyűjtemények könyvtárosainak dinami-
kus, állandóan változó, versengő környezetben kell 
dolgozniuk, ezért különösen fontos a szakértelmük 
karbantartása, folyamatos frissítése. A szakiroda-
lom azt mutatja, hogy a könyvtárosképzésbe be-
épült ennek a tudásterületnek az oktatása. Külön-
böző neveken tartanak ilyen képzéseket, például: 
„digitális könyvtári alapok”, „digitális könyvtáros-
ság”, „digitális könyvtárak: technológiák és elvek”, 
„számítógépes információs rendszerek: digitális 
könyvtárak”. A témával foglalkozó publikációkból 
21-féle készséget és szaktudást sikerült össze-
gyűjteni, amelyek elvárhatók egy elektronikus 
könyvtárostól: 
● keresési stratégiák kialakítása, 
● webhelyek értékelése, 
● felhasználók segítése és oktatása, 
● hálózati források integrálása, 
● digitális információk katalogizálása és rendsze-

rezése, 
● megjelenítési és digitalizálási technológiák isme-

rete, 
● felhasználói felületek és portálok tervezése, 
● információk elemzése és értelmezése, 
● projektirányítás, 
● optikai karakterfelismerő programok használata, 
● jelölőnyelvek ismerete (SGML, HTML, és külö-

nösen XML), 
● tárgyszavazás és kivonatolás, 
● adatbázis-kezelők ismerete, 
● programozás, 

● webtechológiák ismerete, 
● webes keresőrendszerek használatának gyakor-

lata, 
● elektronikus publikációk kezelése, 
● információépítészet, 
● információs műveltség (valamint számítógépes 

és hálózati műveltség), 
● metaadatok kezelése, 
● digitális gyűjtemények értékelése és elemzése. 
 
A személyes tulajdonságok közül az alábbiak fon-
tosak: 
● összetett tudás (különböző szakterületek ismere-

te: könyvtártan, számítástechnika, kommuniká-
ciótudomány stb.); 

● információtudatosság (gyors reagálás, hatékony 
információkeresés, információszolgáltatói attitűd, 
késztetés az információ értékének növelésére); 

● kiváló személyiség (kreativitás, csapatszellem, 
rugalmasság, képzelőtehetség és előrelátás, 
egészséges szkepticizmus, kockázatvállalási ké-
pesség, jó kapcsolatépítési és tárgyalókészség, 
változtatási képesség, folyamatos tanulási haj-
lam, teherbírás és problémamegoldási készség, 
válságkezelés, önálló munkavégzés, a szakmai 
etika tiszteletben tartása). 

 
A szakirodalomban sokan sokféleképpen elemez-
ték a digitális könyvtárakban dolgozóktól elvárt 
képességeket és készségeket, valamint azt, hogy 
ezeket hogyan oktatják a különböző intézmények-
ben és országokban. Marion például egy 2001-es 
konferencián 250 könyvtári álláshirdetés elemzé-
sének eredményeit mutatta be. 19 kategóriában 
ábrázolta az elvárt képességek eloszlását egy 
háromdimenziós fogalomtérképen, amelynek a 
tengelyeit a következő skálák alkották: 
1. Műszaki ismeretek => emberi képességek. 
2. Hagyományos technológiák és viselkedésmó-

dok => terjedőben lévő új trendek. 
3. Technikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kész-

ségek => olvasószolgálati kompetenciák.  
 
Choi és Rasmussen 2006-os kutatásuk során az 
amerikai tudományos könyvtárak digitális gyűjte-
ményeiben dolgozó könyvtárosok munkáját és 
ismereteit vizsgálták, és a tudásukban mutatkozó 
hiányokat keresték. Eredményeik felhasználhatók 
a könyvtárosképzés átalakításához, hogy jobban 
illeszkedjen a tényleges munkahelyi igényekhez. 
Bawden és kollégái pedig egy 2005-ben publikált 
írásukban az Egyesült Királyság és Szlovénia ok-
tatási programjait hasonlították össze. Azt találták, 
hogy mindkét országban egyre jobban beépülnek 
a felsőoktatásba és a továbbképzésbe is a digitális 
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könyvtári ismeretek, de többnyire nem önálló tan-
tárgyként, hanem a régebbi tananyagok moderni-
zálása útján. Az olyan alapismeretek, mint az in-
formációforrások tipológiája és elemzése, a számí-
tógépes műveltség és az információkeresés, a 
felhasználói típusok és magatartásmódok, a meta-
adatok típusai stb. mindenütt megjelennek a tan-
tervekben, de jelentős különbségek vannak abban, 
hogy hol mely elemekre helyeznek nagyobb hang-
súlyt, és hogy hogyan tanítják őket. 
 
A digitális könyvtárakkal kapcsolatos oktatás másik 
alappillére a felhasználók (tanárok, diákok, kutatók 
stb.) képzése. Ez különösen azért fontos, mert a 
használat mértéke és a használók elégedettsége 
jelenti minden ilyen szolgáltatás értelmét és létjo-
gosultságát. A hagyományos információforrásoktól 
a digitálisok felé való elmozdulás sok új ismeretet 
kíván a felhasználóktól, és esetenként a számító-
gépektől való félelemmel, a technofóbiával is meg 
kell küzdeniük azoknak, akik szeretnék a digitális 
könyvtárak forgalmát növelni. A könyvtáraknak 
amúgy is egyik fő feladatuk az információs művelt-
ség terjesztése. Az ALA 1989-es meghatározása 
szerint: „Az információs írástudás azt jelenti, hogy 
az illető személy képes felismerni az információs 
szükségleteit, és képes megtalálni, értékelni és 
hatékonyan felhasználni a kívánt információt”. A 
digitális könyvtárak irányítói és könyvtárosai, sőt 
akár a tapasztaltabb felhasználók is tarthatnak 
különböző bemutatókat, szemináriumokat, tanfo-

lyamokat, amelyek fejlesztik az emberek számító-
gépes és információs műveltségét. 
 
 
Összefoglalás 
 
A digitális könyvtárakról szóló szakirodalom átte-
kintése azt mutatja, hogy mind az elméleti, mind 
pedig a gyakorlati jellegű publikációk száma egyre 
növekszik, és várhatóan újabb és újabb részté-
mákra is kiterjednek majd. A jelen cikkbe nem fért 
bele a jogi és a társadalmi kérdésekkel, a szabvá-
nyokkal és a metaadatokkal, a felhasználói felüle-
tekkel és az információ visszakereséssel, a szel-
lemi tulajdonnal és a digitális jogkezeléssel, a 
rendszerek együttműködésével és más kérdések-
kel foglalkozó szakirodalom vizsgálata – erre talán 
egy következő cikkben lesz mód. A digitális könyv-
tárak kutatása fontos feladat, mert segít megvilágí-
tani ennek az új jelenségnek a rejtett dimenzióit, 
hozzájárul a használatuk és hasznosságuk növe-
kedéséhez, és javítja a könyvtárosok és az infor-
mációs szakemberek helyzetét az új, állandóan 
változó környezetben. 
 
/ISFANDYARI-MOGHADDAM, Alireza – BAYAT, 
Behrooz: Digital libraries in the mirror of the 
literature: issues and considerations. = The 
Electronic Library, 26. köt. 6. sz. 2008. p. 844−862./ 

 
(Drótos László) 

 
 

A közkönyvtárak szerepe a társadalmi tőke megteremtésében 

A társadalmi tőke fogalma számos jelenséghez (pl. 
demokrácia, kormányzati hatékonyság, iskolázás, 
jólét) kapcsolódik, alkotó elemeit a bizalom, a köl-
csönösség és a hálózatok jelentik. Egyszerűn 
szólva, jobb élni olyan országokban, amelyeknek 
polgárai jobban bíznak egymásban, mint ahol ke-
vésbé. A kérdés az, miből ered a társadalmi tőke? 
Vajon egyes társadalmakban benne foglaltatik, 
vagy pedig idővel felépítendő? 
 
Az általános vagy közbizalom azt jelenti, hogy az 
emberek nemcsak a magukfajtában, hanem a 
tőlük különböző másokban is megbíznak. A leg-
több vizsgálat szomorú eredményekre jutott e te-
kintetben, de nem tagadják, hogy a társadalmi 
bizalom megteremthető egy különböző csoportok-
ból álló nagyobb közösségben. 
 

Ez a közlemény azt vizsgálja meg, hogy egy adott 
közintézmény, a közkönyvtár miképpen járulhat 
hozzá a közbizalom fenntartásához. A társadalmi 
tőkét és szerepét vizsgáló kutatások között kevés 
foglalkozott azzal, hogy a közintézmények meny-
nyiben járulnak hozzá a közbizalom megteremté-
séhez: ezek sorát szeretné bővíteni a jelen be-
számoló két kérdés felvetésével: 1. a könyvtári 
ráfordításoknak van-e elkülöníthető hatása egyéb 
tényezők között a közbizalomra? 2. milyen az ok-
sági összefüggés a közbizalom és a könyvtárak 
között: melyik az ok és melyik az okozat? 
 
A társadalmi tőke kutatói durván két táborba sorol-
hatók: az egyik csoport szerint a társadalmi tőke a 
civil társadalomban zajló egyesületi életből és in-
formális kapcsolatokból ered, a másik szerint a 
közintézmények és a politikai törekvések építik fel. 
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A kapcsolatokra építő hipotézis azt mondja, hogy 
az emberek közötti interakció teremti meg az álta-
lános bizalmat, sőt, ez még a más és más csopor-
tokhoz tartozó személyekre is érvényes. Ezt az 
álláspontot azonban nemigen támasztják alá a 
mindennapi tapasztalatok. Inkább az látszik meg-
alapozottnak, hogy a társadalmi egyesülések erős 
kapcsolatokat és csoporton belüli, részleges, nem 
pedig közbizalmat teremtenek. 
 
Ezzel szemben az intézményeket preferáló nézet 
azon a véleményen van, hogy az intézmény vagy 
a hatóterület egyetemes jellege az, ami bizalmat 
teremt, nem pedig a kapcsolat. A mindenkit egyen-
lően kezelő egyetemes szabályok generálják a 
közbizalmat. Különösen hatásosak a szolgáltatá-
sok formájában megjelenő átfogó politikai törekvé-
sek. A közbizalmat erősítik a mindenkire kiterjedő 
jóléti szolgáltatások: a csupán az elesetteknek 
nyújtott támogatás az érintettek megalázásával jár, 
míg a tehetősebbeknek az egyetemes szolgáltatá-
sokból jutó rész azt az érzést kelti bennük, hogy 
legalább valamit visszakapnak befizetéseikből. 
 
A fentiek alapján a közkönyvtár mindkét szem-
pontból hozzájárulhat a társadalmi tőke képzésé-
hez: úgy is, mint átfogó közintézmény, és úgy is, 
mint nyílt tér, ahol az emberek informálisan érint-
kezhetnek. De mi erre a bizonyíték? 
 
Erős korreláció mutatkozik a közkönyvtárakra for-
dított fejenkénti összegek és a társadalmi bizalom 
között. Az oksági viszony azonban nem tisztázott: 
azért költenek-e sokat, mert nagy a bizalom, vagy 
azért erősödött meg a bizalom, mert bőkezűen 
látták el a közkönyvtárakat? És milyen erős a 
könyvtárak hatása, összevetve más nyilvános 
szolgáltatásokkal, például a szociális ellátással, az 
iskolákkal? S ebből kifolyólag kevesebb közbizal-
mat generálnak, mint amazok? Továbbá a köz-
könyvtár mint nyilvános találkozási hely az ala-
csony intenzitásúak közé tartozik-e, szemben a 
munkahellyel vagy az önkéntességen alapuló 
szervezetekkel, amelyek erős, de behatárolt kötő-
déseket jelentenek? Viszont a gyenge kapcsola-
tok, amelyek az alacsony intenzitású helyekre 
jellemzőek, a közbizalomhoz járulnak hozzá. 
 
A közkönyvtárakkal és a társadalmi tőkével foglal-
kozó szerény irodalom előfeltételezi, hogy a köz-
könyvtár társadalmi tőkét teremt, mintegy mellék-
termékeként akár a könyvtári magtevékenységek-
nek, akár a falakon túlmenő, a társadalmi közeg-
ben kifejtett tevékenységnek. A közkönyvtár tere 
és infrastruktúrája interakciókat hoz létre, amelye-

ket a használók hasznosnak ítélnek, és ezáltal 
társadalmi bizalom generálódik. A könyvtárat biz-
tonságos helynek tekintik, ahonnan senki sincs 
kizárva, és lehetőségként még a nem használók 
számára is fontos a könyvtár. Közbizalmat teremt 
a könyvtár mint intézmény, és tere, amely ala-
csony intenzitású találkozási helyként funkcionál. 
 
E két feltételezés igazolására a World Values 
Survey-ben szereplő, 1999 és 2004 között gyűjtött 
statisztikai adatok elemzése szolgált, valamint két 
amerikai (Boulder és Castlerock, mindkettő 
CoIorado állam) és egy norvég (Tromsö) könyvtár 
vezetőivel folytatott interjúsorozat. Az adatok a 30 
OECD országot ölelik fel. 
 
Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország és Hol-
landia külön csoportot képeznek az OECD orszá-
gok között azzal, hogy lakosaik több mint fele azt 
gondolja, hogy a legtöbb emberben meg lehet 
bízni. (Összehasonlításul: Portugáliában 12,3%, 
Svájcban 37%.) Az OECD-n belül ugyancsak az 
északi országok költenek fejenként legtöbbet 
könyvtárra. Dánia áll az élen 66,25 euróval (2002), 
míg a sereghajtó Mexikó: 00,54 euró. Ebből igen 
erős korreláció tűnik ki a könyvtári kiadások és a 
közbizalom között (a korrelációs koefficiens 0,77). 
 
Természetesen más független változók is közre-
játszanak a közbizalom generálásában. Így a pro-
testáns hagyományok (megbízhatóság, mások 
iránti bizalom, Isten előtti egyenlőség és elszámol-
tathatóság), a nemzeti gazdagság (fejenkénti 
GDP), egyenlőtlenség a jövedelmekben, etnikai 
sokféleség, a kormányzati intézmények és szolgál-
tatások pártatlansága és hatékonysága. 
 
Az elemzés kimutatta, hogy a közbizalomra hatása 
van a protestáns vallásnak, a könyvtári kiadások-
nak, valamint az intézmények hatékonyságának és 
pártatlanságának. A nemzetgazdaság hatása sta-
tisztikailag nem meghatározó. A többváltozós 
elemzés szerint a közkönyvtár nagyon fontos indi-
kátora az intézményi pártatlanságnak és haté-
konyságnak, mivel e két változó ugyanarra a jelen-
ségre utal. A könyvtárnak mint közintézménynek a 
fontossága pártatlanságában és közvetlenségében 
(mint pl. a rendőrség vagy a bíróság) rejlik, és a 
legtöbb közszolgáltatást nyújtó intézménynél in-
kább tekinti magával egyenrangúnak igénybevevő-
it, és szolgálja ki őket a maguk igényei szerint. A 
könyvtár még a bíróságnál is pártatlanabbnak te-
kinthető, amennyiben erősebben kötődik olyan 
nem kormányzati szférákhoz, mint a sajtó és a civil 
társadalom más intézményei. 
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A protestantizmust már aligha lehet politikai esz-
közként használni, ezzel szemben a könyvtárra 
fordított kiadásokat és a pártatlan, hatékony közin-
tézményeket igen. A már említett északi országo-
kat kivéve mindenütt jelentős mértékben lehet 
emelni a közkönyvtári kiadásokat, ami eszköze 
lehet a közbizalom növelésének. 
 
A könyvtárakban magukban lehet csak tanulmá-
nyozni, hogy a bizalom ok-e vagy okozat. Az eddi-
gi tapasztalatok arra utalnak, hogy ez nem vagy-
vagy kérdés. Valójában nem tudjuk, hogy a köz-
könyvtár fontos független változó-e a közbizalom 
generálásában. Ésszerűnek tűnik azonban feltéte-
lezni, hogy kölcsönös, megerősítő viszony van a 
közkönyvtári kiadások, a hatékony és pártatlan 
intézmények, valamint a közbizalom között. 
 
A közkönyvtárakban lezajló találkozások közbizal-
mat teremtenek, lévén a könyvtárak olyan helyek, 
ahol különféle (osztály, kor, faj, etnikum, nem) 
emberek találkoznak. A találkozások jellege az 
alacsony intenzitású, informális találkozóktól a 
formalizált, magas intenzitásúakig terjed. Kézen-
fekvő feltételezni azt is, hogy azok a kontaktusok, 
amelyek a könyvtárban, egyenlő felek között tör-
ténnek meg, több pozitív következménnyel járnak 
a társadalmi tőke szempontjából, mint a kereske-
delmi terekben lezajló aszimmetrikusabb találko-
zások, amelyek során döntő a vásárlóerő. 
 
E tekintetben fontos megkülönböztetni a könyvtár-
ban sorra kerülő formális, magas intenzitású talál-
kozásokat (pl. rendezvények, tanfolyamok), és az 
informális, többnyire alacsony intenzitásúakat (pl. a 
használat során váltott megjegyzések, szemkon-
taktusok, gesztusok). Megjegyzendő, hogy a 
használók és a könyvtárosok találkozásai értelem-
szerűen formálisnak veendők. 
 
A megkérdezett könyvtári vezetők nem tekintették 
túlzottan fontosnak a közkönyvtár találkozási pont 
szerepét, összevetve az információs magtevé-
kenységekkel, a könyvtár biztonságos hely mivol-
tával és szolgáltatásai egyetemes voltával. A leg-
több használónak a közkönyvtár elsődleges funk-
ciói a legfontosabbak, bár az emberek bizonyos 
mértékig informálisan is találkoznak a könyvtárban. 
Általános vélekedés, hogy az interakciók a gyer-
mekrészlegben a leggyakoribbak. 
 
A könyvtári vezetők azt állítják, hogy a használói 
felmérések szerint nem a gazdagok és a szegé-
nyek, hanem a középosztálybeliek látogatják a 
könyvtárat. Az újabb fejlemények (internet, elekt-

ronikus dokumentumok, videók) más rétegek sze-
mében is vonzóvá tették a könyvtárat. A falakon 
túlnyúló tevékenységek fő célja új használói cso-
portok megnyerése. Ezek tulajdonképpen a bizal-
matlanok csoportjai: szemükben a könyvtár olyan 
struktúra része, amelyben nem bíznak, ezért nem 
is látogatják. A könyvtárak szakemberek beállítá-
sával, különféle programok szervezésével kíván-
nak ezen változtatni. Az egyik helyen azokat a 
lakókörzeteket célozza meg a könyvtár stratégiája, 
amelyekben alacsony jövedelmű, főleg spanyol 
nyelvű bevándorlók élnek. Másutt egy sor, cso-
portmunkára alkalmas helyiséget kínál a könyvtár 
a közösségnek, illetve szervezeteinek (üzleti kö-
rök, egyesületek, önkéntesek stb.). Az újonnan 
beköltözőket felkeresik és olvasójeggyel látják el. 
Mindezek a kezdeményezések azon alapszanak, 
hogy a könyvtár küldetésének tekinti a nem hasz-
nálók bevonását, mert meggyőződése, hogy fontos 
szolgáltatásokat nyújt az embereknek, közösségi 
tudatot és bizalmat teremt. 
 
Az emberek informálisan találkoznak a közkönyv-
tárban, de kérdéses, hogy ez az interakció önma-
gában elég-e a társadalmi bizalom megteremtésé-
hez. A kapcsolat kicsi és töredezett. Még a gyer-
mekrészleg ígér a legtöbbet az informális találko-
zások szempontjából. Egyes speciális csoportok 
számára a közkönyvtár lehet a találkozások színte-
re (pl. bevándorlók, hajléktalanok). Az emberek 
előtt azonban kérdéses, hogy a könyvtár kínálta 
alacsony intenzitású találkozások jelentősen hoz-
zájárulhatnak-e a közbizalom megteremtéséhez. A 
könyvtárban létrejövő kapcsolatok talán nem is 
különböznek olyan nagyon más, alacsony intenzi-
tású helyzetekben (bevásárló központok, busz-
megállók stb.) kialakulóktól. 
 
A formalizált találkozók (rendezvények, progra-
mok, tanfolyamok stb.) azon a feltételezésen ala-
pulnak, hogy közösséget teremt, ha az embereket 
sikerül behozni a könyvtárba. Ez hatásos stratégi-
ának bizonyulhat bizonyos sérülékeny csoportok 
(pl. bevándorlók) esetében. 
 
A találkozások előmozdítására irányuló tevékeny-
ség önmagában nem teszi a közkönyvtárat a köz-
bizalom gyárává. Ahhoz, hogy a könyvtár közbi-
zalmat teremtsen, valami másra is szükség van. 
Voltaképpen a közkönyvtárak által nyújtott, egye-
temes jellegű szolgáltatások azok, amelyek a bi-
zalmat létrehozzák, azaz maga az intézmény a 
bizalom helye. 
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A közkönyvtárra fordított kiadásoknak nagy hatá-
suk van a közbizalomra, de az elemzés nem volt 
képes feltárni az oksági viszony irányát. A könyvtár 
mint olyan tér, amely helyet nyújt az emberek ta-
lálkozásainak, és ezáltal növeli a bizalmat, inkább 
a formális találkozókra, szervezett rendezvényekre 
érvényes. Általában az emberek számára (elte-
kintve bizonyos sérülékeny csoportoktól) nem je-
lentős informális találkozási hely, összevetve más, 
alacsony intenzitású találkozások helyeivel. Másfe-
lől a formalizált, szervezett találkozók, úgy tűnik, 
jelentősen hozzájárulnak a közbizalom megterem-
téséhez. 
 
A hátrányos helyzetűek bevonása a könyvtár ható-
körébe a könyvtár egyetemességének mindenkire 
való kiterjesztését jelenti. E tevékenység alapját a 
közkönyvtárba mint intézménybe vetett nagyfokú 
bizalom adja. A bizalom bizalmat teremt. A margi-
nális, nem bízó csoportok megnyerése nem volna 
lehetséges a könyvtár iránti bizalom nélkül. A 

könyvtár egyetemessége, mindenki számára nyi-
tott intézmény volta információs szolgáltatásain és 
azok minőségén, valamint biztonsággal felkeres-
hető intézmény voltán alapszik. Minden valószínű-
ség szerint az a tény, hogy a könyvtár egy olyan 
intézmény, amely mindenkit szívesen lát társadal-
mi státusától függetlenül, generálja a közbizalmat, 
és leginkább azzal növelheti a társadalmi közbi-
zalmat, hogy mind hozzáférhetőbbé teszi magát a 
használók újabb és újabb csoportjai számára. A 
könyvtárak feltehetőleg szerepet játszanak a tár-
sadalmi tőke megteremtésében, bár ennek miként-
jét, mértékét, működését további kutatásoknak kell 
feltárniuk. 
 
/VÅRHEIM, Andreas – STEINMO, Sven – IDE, Eisaku: 
Do libraries matter? Public libraries and the 
creation of social capital. = Journal of 
Documentation, 64. köt. 6. sz. 2008. p. 877−892./ 

 
(Papp István) 

 
 

A folkszonómiák 

A folkszonómiák témaköre napjaink egyik legiz-
galmasabb trendje az internet világában. Csak egy 
részét képezi ugyan a Web 2.0-nak, amely a háló 
használóinak arra a képességére utal, hogy bővít-
hetik, megváltoztathatják és javíthatják a web tar-
talmát. 
 
A folkszonómia úgy jön létre, hogy egy webhely 
használói kulcsszavakat (tag-eket, azaz jelölőket, 
címkéket) adhatnak meg az oldalon található téte-
lek jellemzéséhez, leírásához. A felhasználó kis 
korlátozással vagy éppen minden korlátozás nél-
kül, szabadon megválaszthatja címkéit. 
 
A folksonomy kifejezést (a folks = nép, emberek, és 
a taxonomy = osztályozás, rendszertan összevoná-
sából) megalkotó Thomas Vander Wal szerint 
folkszonómia akkor jön létre, amikor az emberek – 
saját későbbi információ-visszakeresési céljaik ér-
dekében – online indexelhetnek tételeket, ami na-
gyon hasznos személyes információkezelő eszköz-
zé válhat. Ugyanakkor közösségi haszna is nyilván-
való: ezeket a jelölőket mások is használhatják ad-
dig ismeretlen tételek megtalálására, sőt egy-egy 
ilyen jelölő köré használói közösségek szerveződ-
hetnek. (Thomas Vander Wal definíciós közleménye 
a http://www.vanderwal.net/folksonomy.html címen 
található.) 

Nem túl régen jelentek meg az első folk-
szonómiákat használó hálószemek, és rohamosan 
növekszik a regisztrált használóik száma. Ilyenek a 
fényképmegosztó Flickr, a videómegosztó 
YouTube, és a könyvjelzőmegosztó del.icio.us, 
amelyek közösségi indexelést tesznek lehetővé. 
 
Még a könyvtári katalogizálók is megkedvelhetik a 
LibraryThing-et (a magyar változat címe: http:// 
hu.librarything.com/), amellyel az ember 200 tételig 
ingyen, e fölött csekély összegért indexelheti sze-
mélyes könyveit, kompakt vagy DVD-lemezeit. 
 
A Digg portál, amelyik kedvenc online újságcikkek 
címkézésével és megjelölésével indult, ma már 
mindenféle témakörben működik. (A „digg” igei 
formájának tartalma talán azt jelenti, hogy tetszik, 
csípem; és ebből: ha kedveled, szavazhatsz rá. 
Digg it! = Szavazz rá!) A kedvencek kijelölésével a 
használóknak kialakult a profilja, így a vitafóru-
mokban, blogokban meg is beszélhetik az adott 
témakört. Az Amazon online áruház árucikkeit is 
lehet címkézni, és a címkék alapján keresni. 
 
Miután egy címkézett tételhez mások is hozzáad-
hatják kulcsszavaikat, a folkszonómiáknak közös-
ségi előnye is keletkezik, mindenki hozzáteheti 
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saját ismereteit. Így a folkszonómiák a felhaszná-
lók közös ismereteit képviselik. Néha ezért is ne-
vezik közösségi osztályozásnak vagy kollaboratív 
címkézésnek. 
 
A legnépszerűbb címkéket esetenként – mint a 
Flickr vagy az online tudományos közleményeket 
indexelő CiteULike – ún. címkefelhővel ábrázolják, 
ami azt jelenti, hogy a címkék felsorolásában a 
népszerűbbek nagyobb betűkkel vannak szedve. 
Így vizuálisan is beletekinthetünk a felhasználók 
kollektív ismereteibe, vagy legalábbis érdeklődési 
körükbe. 
 
Sok amerikai könyvtár már kihasználja – olvasóit is 
bevonva – ezeket a lehetőségeket. Az Ann Arbor 
District Library katalógusa lehetővé teszi használói 
számára a címkézést. Az Edmonton Public Library 
témakereső oldalainak elején a CiteULike címke-
felhője látható és használható. Egyes könyvtárak, 
mint az AquaBrowser Library lehetővé teszik a 
LibraryThing címkéinek használatát egy lapozható 
grafikus keresőgéppel. A Thomas Ford Memorial 
Library Western Springs-ben (Illinois), a Flickren 
tartja a közösséget érdeklő fotóit, és azokat bárki 
címkézheti. A könyvtár számára ez kiváló nyilvá-
nosságot és marketinglehetőséget ad. 
 
Sok Web 2.0 alkotórész nemcsak speciális techni-
ka, hanem emberi hajlamok, irányzatok műszaki 
leképezései. A népség által készített taxonómiák is 
azt jelentik, hogy egy közösség szavakat, kategó-
riákat, osztályozásokat alkot a dolgok világának 
leírására oly módon, hogy azoknak releváns jelen-
tésük van számukra. Ezáltal egy közösség tagjai 
(például egy OPAC használói) kereshetnek és 
visszakereshetnek dokumentumokat, értelmesen 
kommunikálhatnak, és megoszthatják ismereteiket 
egymással. 
 
A személyes jelentéssel bíró címkék a világháló 
használóinak is fontosak. Valószínű, hogy jobban 
emlékszünk saját címkéinkre, mint egy rendszer 
kötött tárgyszavaira. Egyes kutatók szerint az ér-
zelmi beállítódás jelentős keresőszavaink megvá-
lasztása során. A szubjektivitást a dokumentum-
leírásban már megfelelően bizonyították az infor-
máció-tudományos kutatásban, ezért van értelme 
annak, ha hagyjuk az olvasókat, hogy maguk cím-
kézzék a számukra fontos dokumentumokat. 
 

Mindez különösen igaz a képi dokumentumokra. 
Bár egy kép szavak ezreivel ér fel, mások szavai 
nem irányítanak el bennünket saját címkéink meg-
választásában. A látáskutatás már megmutatta, 
hogy az első rápillantás a legfontosabb, és külön-
böző embertípusokat különböző elemek fognak 
megragadni egy múzeumi festmény megpillantá-
sakor. 
 
A szerző korábban tanulmányozta a professzioná-
lis fotósok jelölő és visszakereső módszereit online 
fotóarchívumokban. Nagyra értékelik a fotográfus 
által adott saját jelölőket (kulcsszavakat). Ennek 
megvan a logikája, mert a tárgyat és a felvétel 
körülményeit a fotós ismeri a legjobban. Ennek 
ellenére kétségtelen, hogy a jelölő minősége sok 
tényezőtől függ. Az elírások vagy az inkonziszten-
ciák megakadályozhatják a sikeres visszakeresést. 
 
Végső soron tudomásul kell venni, hogy az online 
felhasználók kézben akarják tartani saját 
dokumentumaik reprezentációját. A mai online 
világban megjelent rengeteg címke és folkszo-
nómia elegendő bizonyítékot jelent ahhoz, hogy az 
információs szakemberek ne akarják feltartóztatni 
a folyamatot. Előrevivőbbnek tűnik, ha hagyomá-
nyosabb kontrollált dokumentumábrázolási mód-
szereket, a hierarchikus taxonómiákat vagy a 
facettás osztályozási sémákat is figyelembe véve a 
felhasználókkal együttműködve alakítunk ki nagy-
jából kötetlen, de még megfelelően kontrollált 
jelölő–indexelő rendszereket. Ezt a gyakorlatot 
kezdik egyes körök collabulary (közszótár?!) néven 
emlegetni. 
 
A közlemény bevezető a „Bulletin” folkszo-
nómiákkal foglalkozó számához, ezért több 
részlettel a további tanulmányok foglalkoznak, 
amelyek gondolatokat adhatnak a későbbi 
kutatáshoz és fejlesztéshez. Ezekben hangsúlyt 
kapnak a képindexelő módszerek, és szó esik 
azokról a konfliktuskezelő módszerekről is, 
amelyeket három, a felhasználói indexelést 
megengedő hálószem, a Flickr, a Wikipedia és az 
ESPGame használ. 
 
/NEAL, Diane: Folksonomies and Image Tagging: 
Seeing the Future? = Bulletin ASIS, 2007, október–
november, Special Section, Folksonomies. 
http://www.asis.org/Bulletin/Oct-07/neal.html/ 

 
(Horváth Péter) 
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Az SMS a könyvtári szolgáltatásban: ausztrál példa 

Egy ausztrál műszaki szakfőiskola, a Brisbane-ben 
található Southbank Technológiai Intézet könyvtá-
rában 2005-ben vetődött fel a gondolat, hogy a 
„Kérdezd a könyvtárost!” szolgáltatásukat – a meg-
lévő helyszíni, telefonos, e-mail és csetelő olvasó-
szolgálati forma mellett – az SMS-sel bővítik ki. Az 
esettanulmány szerzője, a könyvtár tájékoztató 
szolgálatának munkatársa szerint a rövid, szöve-
ges üzenet könyvtári alkalmazása kézenfekvőnek 
tűnt, különösen az idevágó számok fényében. A 
világstatisztikával összhangban az ausztrál SMS-
ek növekedése töretlen: az ausztrál médiahatóság 
szerint 2004–2005-ben az SMS-ek száma a konti-
nensen meghaladta a 6,7 milliárdot. A főiskola 
könyvtárát az SMS-sel való kísérletezésben az is 
ösztönözhette, hogy a 15-29 éves korosztály leg-
többjének, amely a főiskola hallgatóságát javarészt 
alkotja, van mobilja, és SMS-küldésben is élen jár. 
Praktikus szempontból az sem elhanyagolható, 
hogy az SMS gyakran jóval olcsóbb a telefonhí-
vásnál. 
 
Aggályként vetődött fel ugyanakkor, hogy az olva-
sók esetleg egyfajta spamküldésnek fogják fel a 
szolgáltatást. Ezért külön figyelmet fordítottak arra, 
hogy ne a könyvtár kezdeményezze a kommuni-
kációt, amire már csak azért is szükség van, mert 
egyes mobil-előfizetések a kapott SMS-ek után is 
számláznak. A cél tehát a könyvtárral történő kap-
csolatfelvétel megkönnyítése volt, méghozzá 
semmiképp nem tolakodó módon, hiszen az SMS 
az e-mailnél is intimebb közegnek számít. Kétsé-
ges volt, hogy a könyvtár humán és pénzügyi erő-
forrásai vajon elegendőek-e az SMS referensz-
szolgáltatás beindításához, tehát lesz-e elegendő 
munkaerő a megnövekedett tájékoztatási munka 
ellátására, és elegendő pénz a szoftver beszerzé-
sére és üzemeltetésére? Ideális esetben ugyanis a 
kifejezetten könyvtári referenszre kifejlesztett, 
ausztrál Altarama rendszert választották volna, 
hiszen ezt a szoftvert közmegelégedésre használ-
ják nemcsak az ausztráliai Curtin Műszaki Egye-
temen, hanem az amerikai szoftverek helyett az 
Altarama programot implementáló egyesült álla-
mokbeli Délkelet Louisianai Egyetemen is. Végül 
finanszírozási okok miatt le kellett mondaniuk az 
akadémiai célra kifejlesztett Altaramáról, helyette a 
MessageNet, az SMS-technológia üzleti alkalma-
zásában vezető ausztrál cég olcsóbb, általános 
célú szoftverét vásárolták meg. 
 

A kényszerű megoldásnak voltak előnyei is: egyfe-
lől kiválaszthattak egy a könyvtár számára specifi-
kus, egyedi mobilszámot, ami marketingszem-
pontból volt igen előnyös; másfelől lehetőség nyílt 
az üzenetek fogadására és megválaszolására a 
könyvtárban használt levelezőrendszeren keresz-
tül. A MessageNet szoftvercsomag ingyenes pró-
baverziójával tesztelni tudták az SMS-referenszt 
működés közben: miként „alakul át” a felhasználó 
által küldött SMS-üzenet e-maillé, majd a könyvtá-
ros által küldött elektronikus levél SMS-sé. A tesz-
telésből megerősítést nyert, hogy mind technikai, 
mind financiális szempontból jól választottak, ami-
kor a MessageNet mellett tették le a voksukat. 
 
Az olvasók által küldött SMS-ek egy olyan dedikált 
postafiókba érkeznek, amelyhez minden könyvtá-
rosnak van hozzáférése. Ugyanide érkeznek a 
referenszkérdéseket tartalmazó e-mailek is, ame-
lyek könnyedén elkülöníthetők az SMS-ektől, mivel 
az utóbbiak esetében a tárgymezőben a követke-
zőt látjuk: SMS Message from [+ a kérdező tele-
fonszáma]. 
 
Az SMS-referensz hátránya, hogy egy üzenet 
mindössze 160 karakter hosszú lehet. Ezért egyfe-
lől a könyvtárosoknak meg kell tanulniuk az éssze-
rű rövidítések alkalmazását, másfelől érdemes 
felhívniuk a felhasználók figyelmét, hogy az SMS-
referensz elsősorban faktografikus, azaz tényekre, 
konkrét adatokra vonatkozó kérdések megválaszo-
lására alkalmas. A főiskola alapozó informatikai 
kurzusain is szót ejtenek az SMS könyvtári hasz-
nálatáról. 
 
Az SMS-referensz lépései: 
● A hallgatók SMS-ei a levelező rendszer egy e 

célra fenntartott mappájába érkeznek, ugyanoda, 
ahova az e-mail-referenszek. Az SMS feladóme-
zőjében ugyanakkor ez esetben a kérdező tele-
fonszámát látjuk. 

● Válaszoláskor a levél tartalmát, valamint az au-
tomatikus aláírást törölni kell. A „From” gombra 
való kattintással ki kell választani a megfelelő fi-
óknevet, az egyetlent, amelyről a rendszer SMS-t 
enged küldeni. Végül a tárgymezőbe be kell 
emelni az „SBI Library” szöveget, amely a kérde-
ző számára beazonosítja a feladót. 

● A hallgató mobiljának kijelzőjén küldőként a 
tárgymező szövege jelenik meg: „SBI Library...”. 
Az üzenet megtekintésekor pedig a tárgymezőt 
az üzenet szövegtestének részeként látja. Az 
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üzenet szövegét a Southbank Technológiai Inté-
zet kimenő üzeneteiben található automatikusan 
generált lábléc: szaggatott vonal követi. 

 
Összefoglalásként elmondható, hogy az SMS-
referensznek számos előnye van a hagyományos 
telefonos, illetve e-mailes referenszhez képest: 
ezek egyike a Southbank Technológiai Intézet 

esetében, hogy egyszerűbbé teszi a könyvtárossal 
való kommunikációt a nyelvi nehézségekkel küsz-
ködő külföldi hallgatók számára. 
 
/HERMAN, Sonia: SMS reference: keeping up with 
your clients. = The Electronic Library, 25. köt. 4. sz. 
2007. p. 401–408./ 

(Dancs Szabolcs) 
 
 

Az állományapasztás gyakorlati kérdései 

A Monmouth Egyetemi (MU) Könyvtár szembesül-
ve egy nagyméretű felújítással, úgy döntött, kiérté-
keli könyvtári állományát, és átfogó, tervszerű 
apasztást végez el. A projekt fő mozgatórugója az 
volt, hogy a felújítás során minden egyes doku-
mentumot kézbe kellett venni, és ez az állomány 
alapos áttekintésének lehetőségét kínálta, valamint 
jó alkalmat adott arra, hogy megvizsgálják, a gyűj-
temény valóban eleget tesz-e a tanszékek, illetve a 
tananyag diktálta elvárásoknak. 
 
Általánosnak mondható könyvtáros körökben az 
idegenkedés az apasztással szemben. Éppen 
ezért a tárgyalt folyamat egyik legnehezebb sza-
kasza a könyvtárosok, a tanszékek, valamint az 
egyetemi ügyintézők meggyőzése volt arról, hogy 
az állomány csak javul azzal, ha néhány dokumen-
tumot kivonunk belőle. Az állománygyarapítás 
meghatározza azokat a szempontokat, ahogyan a 
gyűjteményt bővítjük, az állományalakítás viszont 
sokkal összetettebb folyamat, amely az állomány 
korszerűségének a fenntartásáról szól. Íme né-
hány ok, ami miatt a könyvtárosok idegenkednek a 
törléstől: szeretnék, ha a gyűjtemény mérete nem 
csökkenne; nincs elég idejük, illetve kellő tapaszta-
latuk; úgy vélik, hogy a dokumentumra egyszer 
még szükség lehet. Ugyanakkor számtalan előny 
kovácsolható az állományapasztásból: javulhat a 
hozzáférhetőség, ezzel együtt a forgalom, a köl-
csönzés mutatói, és nem utolsósorban hely sza-
badul fel.  
 
A felújítás során először a periodikákat vizsgálták 
felül. A nyomtatott és a mikrofilm formában megta-
lálható folyóiratok használata drámaian csökkent 
az elektronikus folyóiratok megjelenésének kö-
szönhetően, mivel a gyors hozzáférés miatt előny-
ben részesülnek. Hasonlóan más egyetemi könyv-
tárakhoz, a MU könyvtára is úgy döntött, kivonja 
állományából azoknak a folyóiratoknak régebbi 
számait, amelyek elektronikusan elérhetők a 

JSTOR1 adatbázisában. Ugyanakkor csökkentve a 
folyóirat-beszerzésre szánt kiadásokat, azokat a 
folyóiratokat is törölték, amelyeknek már friss pél-
dányai is hozzáférhetők elektronikusan. 
 
A könyvállomány apasztása összetettebb kérdés-
nek bizonyult. A folyamat elején áttekintették a 
szakirodalmat az apasztási kritériumok és módsze-
rek pontosításához. Stanley J. Slote szerint [1] az 
apasztás az objektív és a szubjektív szempontok 
kombinációján alapszik. Az előnyben részesített 
objektív tényező „a polcon maradási idő”, aminek 
mérésével meghatározható a könyvtár törzsállo-
mánya. Ezt a megközelítést támasztja alá számos 
cikk, amikor kimondja: egy dokumentum múltbeli 
használata a jövőbeli használatra vonatkozó jóslat 
legbiztosabb alapja. 
 
Ezt követően kiválasztották a projektért felelős 
személyt, majd a pontos terv kialakítása érdeké-
ben meghatározták az irányelveket, a célokat, az 
időrendet, valamint a Library of Congress (LC) 
osztályozási rendszerének alapján az apasztásra 
szánt területeket. A felújítási munkálatokhoz iga-
zodva a kivonást kétéves időintervallumra tervez-
ték, a cél pedig az állomány 20 százalékos csök-
kentése volt. 
 
Enyhítendő a könyvtárosok tartózkodását és meg-
nyerendő őket az ügynek, a következőket végez-
ték el: 
● Rendszeres tanácskozásokat szerveztek a té-

mában, amelynek során megbeszélték a folya-
matból származó előnyöket. A nyitott beszélge-
tés volt a kulcs az aggodalmak leküzdésében. 

● Szakértőt vontak be, hogy áttekintse az 
apasztási kritériumokat, és eligazítsa a könyvtá-
rosokat. 

 
1Tudományos folyóiratok archívuma, multidiszciplináris 
adatbázis, több mint 600 cím teljes retrospektív állomá-
nyát tartalmazza. (A ref.) 
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● Együttműködtek a tanszékekkel. 
● Többszörösen átvizsgálták a könyveket. A kivo-

násra szánt dokumentumokat ideiglenes polcra 
helyezték. A könyvtárosok ismertették kollégáik-
kal az apasztásra szánt könyveket, hátha azok 
egy másik szakterületen hasznosnak bizonyul-
nak. Ugyanakkor a fakultások munkatársai is át-
vizsgálták ezeket, alkalomadtán javasolva a do-
kumentumok visszavonását az állományba. 

● A döntéseket visszafordíthatónak tekintették. Ha 
igény mutatkozott valamelyik apasztásra szánt 
dokumentumra, akkor azt visszahelyezték a 
könyvtár állományába. 

● Pontos tervet készítettek. Fontosnak bizonyultak 
az egyértelmű leírások, a pontosan megfogal-
mazott elvárások. 

 
Az állomány átvizsgálása lehetőséget adott a 
könyvtárosoknak, hogy meghatározzák egy doku-
mentum iránti érdeklődés megszűnésének okát: 
idejét múlt írásokat tartalmaz-e vagy a téma már 
nem releváns az egyetem által meghirdetett kurzu-
sok szempontjából.  
 
 
Apasztási kritériumok 
 
● A dokumentumok használatának időhatárát húsz 

évben határozták meg. Megtartották az állo-
mányban mindazokat a könyveket, amelyek húsz 
éven belül kerültek forgalomba. 

● A tudományos, valamint a társadalomtudományi 
szakkönyvek esetén a használat időhatára tíz év 
lett. 

● Kivonták az állományból a megrongálódott és 
javíthatatlan, valamint a hibás nyomású könyve-
ket. 

● Kikerültek az állományból azok a könyvek, ame-
lyek frissebb kiadásai megtalálhatók voltak a 
gyűjteményben. 

● Eltávolították az aktuális, illetve a tervezett okta-
tási program szempontjából irrelevánsnak ítélt 
dokumentumokat. 

● Ahhoz, hogy tartani tudják a kétéves időinterval-
lumot, bevezettek néhány technikai szabályt: 

● A könyvtárosok, akik szakértelmük és érdeklő-
désük szerint végezték az átválogatást az állo-
mány meghatározott területein, heti legkevesebb 
két órát apasztással töltenek. 

● A heti törlést egy formanyomtatványon vezetik, 
amelyen feltüntetik az áttekintett könyvek szá-
mát, az abból törlésre szánt dokumentumok 
számát, valamint megjegyzésben rögzítenek 
minden olyan, az apasztással kapcsolatos té-
nyezőt, amelyre érdemes külön felhívni a figyel-
met. 

 
A dokumentum rekordját kivonták a katalógusból, 
a könyvekben áthúzták a leltári számot, és eltávolí-
tották a biztonsági szalagot.  
 
A két év alatt a könyvtárosok 72 500 dokumentu-
mot néztek át, amelyből 12 800-at, azaz az állo-
mány 18 százalékát törölték. A megrongált köny-
veket főleg a kölcsönző könyvtárosok vonták ki az 
állományból, míg a régebbi kiadásokat, értelem-
szerűen az újabbak bevitele során, a feldolgozók.  
 
A további munka szempontjából a leggyümölcsö-
zőbb aspektusa a tervszerű apasztásnak az állo-
mány hiányterületeinek feltérképezése volt, illető-
leg azoknak a témáknak a felfedése, amelyek 
nagy népszerűségnek örvendtek az olvasók köré-
ben, így további gyarapítást igényeltek. 
 
Irodalom 
 
[1] Slote, S. J.: Weeding library collections: library 

weeding methods. Englewood, Libraries Unlimited, 
1997. 

 
/DUBICKI, Eleonora: Weeding: facing the fears. = 
Collection Building, 27. köt. 4. sz. 2008. p. 132–135./ 

 
(Vranyecz Tünde) 

 
 

Az Európai Könyvtár – hozzáférés az európai nemzeti 
könyvtárak gyűjteményeihez 
Az Európai Könyvtár (The European Library) in-
gyenes hozzáférést kínál 48 európai nemzeti 
könyvtár forrásaihoz – könyvekhez, fényképekhez, 
térképekhez, hang- és videofelvételekhez egy-
aránt. A projekt résztvevői az Európai Tanács tag-

államait képviselő Európai Nemzeti Könyvtárak 
Konferenciájának (Conference of European 
National Libraries = CENL) tagjai. A CENL (http:// 
www.cenl.org/) célja, hogy erősítse és elősegítse a 
nemzeti könyvtárak szerepét Európában. Az Euró-
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pai Könyvtár működését a CENL biztosítja és tá-
mogatja. Központja a Holland Nemzeti Könyvtár 
(Koninklijke Bibliotheek, http://www.kb.nl/index-
en.html). 
 
 
Előzmények 
 
Az Európai Könyvtár előzményei között elsőként a 
10 éve indult GABRIEL (Gateway and Bridge to 
European National Libraries) projektet kell megem-
líteni, amelynek legfőbb eredménye az európai 
nemzeti könyvtárak egységes honlapjának létre-
hozása volt. A honlap információt szolgáltatott az 
egyes könyvtárakról, és hozzáférést nyújtott online 
katalógusaikhoz.  
 
A GABRIEL sikereire építve 2001 és 2004 között a 
TEL (The European Library) projekt keretében 
folytatták a közös munkát a nemzeti könyvtárak. A 
– részben az Európai Bizottság által finanszírozott 
– TEL célja az volt, hogy egyfajta keretet adjon a 
kulcsfontosságú európai gyűjteményekhez való 
hozzáférésnek. A részt vevő könyvtáraknak sike-
rült lerakniuk egy későbbi, páneurópai digitális 
könyvtár alapjait, meghatározva annak legfonto-
sabb (elvárt) ismérveit és a létrehozásához szük-
séges tennivalókat, és megegyeztek abban is, 
hogy a projektet folytatják, mégpedig a Holland 
Nemzeti Könyvtár vezetésével. 
 
 
Tartalomfejlesztés 
 
A TEL projekt kilenc résztvevője hamar felismerte, 
hogy a siker érdekében újabb könyvtárakat kell 
bevonni a projektbe, így már 2005-ben elkezdték a 
teljes jogú tagkönyvtárak számának növelését. (A 
teljes tagság azt jelenti, hogy az adott nemzeti 
könyvtár gyűjteményei kereshetővé válnak az Eu-
rópai Könyvtárban.) A fejlesztések pénzügyi hátte-
rét a CENL, az Európai Bizottság és a Swiss 
Agency for Development and Cooperation (http:// 
www.sdc.admin.ch/) nyújtotta. 2005 és 2007 között 
a TEL-ME-MOR projekt révén az EU új, 2004-ben 
csatlakozott tagállamainak nemzeti könyvtárai, 
2008-ban pedig kilenc további uniós, illetve az 
Európai Szabadkereskedelmi Egyezményhez tar-
tozó ország nemzeti könyvtárai csatlakoztak a 
projekthez. 2007 és 2009 között a TELplus projekt 
révén a bolgár és a román nemzeti könyvtár gyűj-
teményei is elérhetők lettek az Európai Könyvtár-
ban. 
 
A szolgáltatás lényege tehát a következő: a Kere-
sés gombra kattintást követően az európai nemzeti 
könyvtárak által hozzáférhetővé tett mintegy 150 
millió rekordot végignézi a keresőmotor, majd a 
találatokat a lelőhelyek megadásával listázza. Digi-
tális dokumentumok esetében természetesen, 

magához az elektronikus tartalomhoz lehet hozzá-
férni. (Ezek száma folyamatosan növekszik: a 
tervek szerint az elkövetkező két évben további 20 
millió oldalnyi digitalizált állomány lesz elérhető az 
Európai Könyvtárban.) 
 
 
Nemzetközi interoperabilitás és a 
szabványok használata 
 
A metaadatok és a technikai szabványok meghatá-
rozása alapvető fontosságú volt már a projekt ele-
jén. Az ehhez szükséges első feladatokat már a 
TEL projekt keretében elvégezték a tagkönyvtárak 
(Work Package 3 = WP3). Létrehoztak egy ún. 
Metaadat Munkacsoportot is (Metadata Working 
Group), amelybe a nemzeti könyvtárak saját szak-
értőiket delegálták. 
 
Ebben az időben fejlesztették ki a „DC-Lib” szab-
ványt is (Dublin Core Library Application Profile), 
amely elvben jó alapot adott volna az Európai 
Könyvtár metaadatokra vonatkozó szabványainak 
kialakításához is. A TEL végső döntése azonban 
az lett, hogy a DC-Lib alapján saját alkalmazási 
profilokat (European Library Application Profiles) 
hoznak létre, egyet az egyes könyvtári objektu-
moknak, egyet pedig a gyűjteményeknek a leírá-
sához. Ez később sokat segített az Európai Könyv-
tár projekt résztvevőinek is: számos TEL-kifejezés 
alkalmazása révén speciális funkciókat is meg 
tudtak valósítani. Például a RecordID kifejezés 
mögötti információ a portálon az Availability at 
library funkciónak felel meg, vagyis pontosan azo-
nosítja a dokumentumot birtokló könyvtárat. 
 
Az alkalmazási profilok karbantartása és továbbfej-
lesztése folyamatos munkát igényel, amit a 
Metaadat Munkacsoport végez el, vagyis a profilok 
révén oldják meg, hogy a portál megfeleljen a 
funkcionális elvárásoknak. (Számos felhasználó 
kérte például, hogy kereséseiket szűkíthessék a 
digitális gyűjteményekre. Ennek megoldása érde-
kében egy új metaadat-kifejezést kellett hozzáadni 
a gyűjtemények deszkriptoraihoz.) 
 
A projektben részt vevő nemzeti könyvtárak irodája 
(The European Library Office – http://www. 
theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/about_us
/aboutuslocation_en.html) nyújt folyamatos támoga-
tást két saját fejlesztésű eszköz segítségével. Az 
első az ún. „Kézikönyv” (The European Library 
Handbook – http://www.theeuropeanlibrary.org/ 
handbook/form.php?ref=handbook.php), egy online 
oktatási segédlet ahhoz, hogy a könyvtárak megha-
tározhassák, mely gyűjteményeik alkalmasak arra, 
hogy a könyvtár részévé váljanak (Including my 
collections); technikai segítséget nyújt azokról a 
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gyűjtemény-hozzáférési módokról, amelyeket a 
könyvtár támogat (Accessing my collections); in-
formációt nyújt a dokumentumok, illetve a gyűjte-
mények interoperabilitásával kapcsolatban (Pre-
paring my metadata, illetve Describing my collec-
tions); és végül támogatást nyújt a könyvtáraknak 
saját, nemzeti nyelvű interfészük elkészítéséhez 
(Maintaining the interface). 
 
A másik központi segítség az ún. metaadat-
regiszter (The European Library Metadata Register 
– http://www.theeuropeanlibrary.org/handbook/form. 
php?ref=mdregistry.php), amely tárolja és leírja az 
alkalmazási profilokban használt összes metaadat-
kifejezést. 
 
Az Európai Könyvtár szakemberei részt vesznek 
az új ISO-szabvány létrehozásában is, amely a 
gyűjtemények nemzetközi azonosítási rendszeré-
nek kialakítását célozta meg (International Starn-
dard Collection Identifier). 
 
Adaptálták az OAI-PMH protokollt (Open Archive 
Initiative’s Protocol for Metadata Harvesting) is, 
amelynek célja a metaadatok cseréjének meg-
könnyítése a forrásgyűjtemény (pl. egy nemzeti 
könyvtár) és a célgyűjtemény (pl. az Európai 
Könyvtár) között.  
 
 
Szolgáltatások 
 
A portál által kínált szolgáltatások fejlesztése kiter-
jedt felhasználói felméréseken alapul, de létrehoz-
tak egy Felhasználói Tanácsadó Testületet (Users 
Advisory Board) is, amelynek tagjai (digitális könyv-
tári szakemberek) nagy segítséget jelentenek a 
portál jövőjének meghatározásához. (Jó példa arra, 
hogy a használói véleményeket igyekeznek figye-
lembe venni: a portál interfészének megjelenítése 
az egyes nemzeti nyelveken. A magyar interfész 
elérhetősége: http://search.theeuropeanlibrary.org/ 
portal/hu/index.html.) 
 
Az újabb fejlesztések közé tartozik a különböző 
képi anyagoknak a portálon való megjelenése, 
illetve az ún. online kiállítási terület, amelyen ke-

resztül a felhasználók megismerkedhetnek az 
egyes nemzeti könyvtárak épületével (http://www. 
theeuropeanlibrary.org/exhibition/buildings/), törté-
nelmével és kincseivel (http://www. theeuropean 
library.org/exhibition/treasures/). 
 
A felhasználókat többnyelvű kezelési útmutató, 
illetve annak videóverziója segíti (ez utóbbi jelen-
leg csak angolul). Elérhetősége: http://www. 
theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/services/vi
deo_userguide.html. 
 
A Mini-Library (http://www.theeuropeanlibrary. org/ 
portal/organisation/services/services_en.html#mini) 
az Európai Könyvtár keresődobozának kicsinyített 
változataként működik. Rajta keresztül bizonyos 
gyűjteményekhez lehet hozzáférni, meghatározha-
tó vele az interfész nyelve, és módosítható a kere-
sődoboz megjelenítése. 
 
A könyvtárosok számára készülő ingyenes Hírlevél 
(Newsletter – http://www.theeuropeanlibrary.org/ 
portal/organisation/newsletter/newsletter_en.html) 
pedig sorra bemutatja az egyes könyvtárakat és 
főbb kiállításaikat.  
 
További információ:  
● Fleur Stigter: 

fleur.stigter@TheEuropeanLibrary.org 
● http://www.TheEuropeanLibrary.org 
● Gyűjtemények: 

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/
collections_all.html  

● Tagkönyvtárak: 
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/librar
ies/map_en.html  

● A szervezetről: 
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/orga
nisation/about_us/aboutus_en.html  

 
/STIGTER, Fleur – CHAMBERS, Sally – EDWARDS, 
Louise: The European Library – gateway to the 
resources of Europe’s national libraries. = IFLA 
Journal, 34. köt. 3. sz. 2008. október. p. 256–265./ 

 
(Kovácsné Koreny Ágnes) 
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CIG-részesedés a 
LibraryThing-ben 
 
Kisebbségi részesedést szerzett a Cambridge 
Information Group (CIG) – amelyhez többek között 
a ProQuest és a Bowker is tartozik – az online 
katalogizálási szolgáltatást kínáló LibraryThing-
ben. A Bowkert nevezte ki a LibraryThing for 
Libraries (LTFL), a LibraryThing első számú ter-
mékének kizárólagos, az egész világra kiterjedő 
terjesztésére. 
 
A LibraryThing egy olyan online szolgáltatás, 
amely a könyvtárlátogatók, a könyvek szerelmese-
inek egyszerű katalogizálási lehetőséget nyújt. Az 
LTFL a könyvtári katalógust felruházza a Web 2.0 
előnyeivel. Az LTFL-lel „felturbózott” könyvtári 
katalógusban az olvasók új és hatékony módon 
kereshetnek. Különböző kiegészítő információkat 
kapnak, például ajánlásokat, utalást más kiadá-
sokhoz és fordításokhoz, valamint könyvismerteté-
seket. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 2. sz. 2009. 
p. 3./ 

 
 
Az OCLC elindította WorldCat 
mobil programját 
 
Az OCLC a Laguna Beach céggel együttműködve, 
amely mobiltelefonokra fejleszt szoftvereket, elindí-
totta kísérleti jelleggel WorldCat mobil programját, 
amelynek révén a használók mobil eszközökön 
tekinthetik meg a környezetükben található könyv-
tárak katalógusait. A használók akár a Google 
Maps-et is behívhatják, hogy eligazítást kapjanak, 
mely útvonalon közelíthetik meg a könyvtárat. Ke-
reshetnek cím, kulcsszó, szerzői név szerint, és 
egyéb közismert módon, vagy akár a könyvtár 
helyének megállapítása céljából postai irányító-

szám stb. szerint. Elegendő csupán az első betű-
ket beütni, hogy a találatok megjelenjenek a kép-
ernyőn. A szolgáltatás egyelőre csak az USA-ban 
és Kanadában vehető igénybe. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p.1., 10./ 

 
 
A Google elindította a Book 
Search mobil változatát 
 
A Google elindította a Google Book Search mobil 
változatát, amelyen keresztül 1,5 millió, az USA-
ban található, és félmillió USA-n kívüli könyv ol-
vasható iPhone vagy a Google Android operációs 
rendszerét alkalmazó mobiltelefonon. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 10./ 

 
 
A Cornell igény szerinti 
nyomtatásprogramja 
 
A Cornell University Library az Amazon.com-mal 
együttműködve kiterjeszti igény szerinti nyomta-
tásprogramját (print on demand) több mint 800 000 
könyvre, amelyek között „out of print” címek is 
találhatók. A programba a Google is bekapcsolódik 
500 000 könyv digitalizálásával az elkövetkező hat 
évben. Ebben az évben a könyvtár számos – 1923 
előtt megjelent – ritkaságát, unikális példányát 
digitalizálják az amerikai történelem, az asztronó-
mia, az élelmiszeripar, a vendéglátás és turizmus, 
valamint más témákban. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 2./ 
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A ProQuest Digital Microfilm 
Service 
 
A ProQuest bevezette a Digital Microfilm szolgálta-
tást, amely mikrofilmek innovatív, online 
interfésszel való használatát teszi lehetővé. Segít-
ségével bármely internetes számítógépről az előfi-
zetett mikrofilmes újság tartalma megtekinthető. A 
mikrofilmet beszkennelik, és a használó a tartalmát 
úgy látja a képernyőn, mintha mikrofilmet nézne. 
 
A tartalmat kiegészítő információval látják el, mint 
például cím, év, hónap, nap, oldalszám, így egy-
szerűen lehet a „tekercsek” között válogatni. Az 
online környezetben a használó feljavított minősé-
gű, nagyfelbontású képmásokat lát, gördítve ke-
resheti a kívánt részt, zoomolhatja, nyomtathatja, 
elmentheti és e-mailezheti a tartalmat. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 13./ 

 
 
A Gale továbbfejlesztette a 
PowerSearch interfészét 
 
A Cengage Learning-hez tartozó Gale tökéletesí-
tette PowerSearch platformját, amelyet több mint 
70 000 köz-, egyetemi, főiskolai és szakkönyvtár 
használ a Gale mintegy 20 000 kiadványának, 
összesen több mint 150 millió dokumentum kere-
séséhez. A platform lehetővé teszi további több 
ezer, nem a Gale által publikált, illetve készített 
adatbázisban, katalógusban a közös keresést 
(federated search). A használói visszajelzésekre 
támaszkodó fejlesztés eredményeként a használók 
testre szabhatják a platformot, könnyebben navi-
gálhatnak, az arab, a lengyel és az orosz nyelvek 
hozzáadásával pedig 11-re nőtt azoknak a nyel-
veknek a száma, amelyekre bármely cikket lefor-
díttathatnak. A keresési előzményt (search history) 
elmenthetik, témafigyelést kérhetnek, RSS hírcsa-
tornákat hozhatnak létre, és a dokumentumokat 
saját, testre szabott mappáikban tárolhatják. A 
keresés eredménye lehet kép, videó, podcast 
(RSS hírcsatornán küldött hangzóanyag), a 
ReadSpeak technológiának köszönhetően pedig 
felolvastathatják a dokumentumokat, vagy MP3 
formátumban letölthetik, hogy később meghallgas-
sák.  
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 4–5./ 

 
 

A Wilson elindította a ReadSpeak 
szolgáltatást és a Cinema Image 
Gallery-t 
 
A H. W. Wilson elindította a ReadSpeak szolgálta-
tást, amellyel a WilsonWeb adatbázisok HTML 
teljes szövegű cikkeit audiofájlokká lehet konver-
tálni és nyomban meghallgatni, vagy későbbi célra 
letölteni MP3 formátumban, mindennemű speciális 
szoftver vagy kisegítő modul (plug in) igénybevéte-
le nélkül. A ReadSpeak 2500 kiadvány tartalmára 
és 15 évre terjed ki. A WilsonWeb adatbázisok 
közül 20-ra alkalmazzák a ReadSpeak technológi-
át, közte az Applied Science and Technology Full 
Text, a Book Review Digest Plus, a Library 
Literature and Information Science Full Text, a 
Readers’ Guide Full Text és mások. 
 
Emellett szintén új fejlesztés a Cinema Image 
Gallery, amely révén a WilsonWeb-en a televízió-
ból, a moziból és más szórakoztató médiából, esz-
közből átvett 152 000 állókép látható a WilsonWeb 
teljes szövegű cikkeinek kiegészítéseként. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 15./ 

 
 
Az Elsevier új szolgáltatása: a 
SciTopics 
 
Az Elsevier bejelentette új online szolgáltatását, a 
SciTopics-ot, amely a kutatók számára nyújt nap-
rakész összefoglalásokat a tudományos-műszaki 
és az orvostudományok terén egy sor témában. A 
szolgáltatás kielégíti a legmagasabb tudományos 
igényeket, amit a szigorú szerkesztői követelmé-
nyek garantálnak. A jelenlegi induló állomány 650 
SciTopics oldala több mint 600 tudóstól származik. 
SciTopics tagok kicserélhetik az adott témában 
véleményüket, szakmai vitát folytathatnak. A 
SciTopics oldalak linkeket tartalmaznak a szerzőről 
szóló oldalhoz, ahol a szerző munkahelye, kutatási 
területe, publikációi és elérhetősége található. 
Emellett az Elsevier linkeket ad a téma legfrissebb, 
illetve leginkább hivatkozott cikkeihez a Scopus 
alapján, valamint a webhez és a hírekhez a Scirus 
révén. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 6./ 
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A Swets döntés-előkészítő 
SwetsWise Selection Support 
szolgáltatása 
 
A Swets piacra dobta új döntés-előkészítő szolgál-
tatását, a SwetsWise Selection Support-ot, amely 
a használati statisztikákat összeveti az előfizetett 
állománnyal és az árakkal. Az eredmény egy integ-
rált kimutatás a használat szerinti költségről (ár per 
használat), amely a gyűjtemény elemzését és ér-
tékelését segíti elő. A Swets-től rendelt folyóiratok, 
adatbázisok árát és használati statisztikáját a 
Swets eleve betölti, míg a máshonnan előfizetett 
folyóiratok és adatbázisok adatait a felhasználónak 
kell beadnia, hogy a teljes állományra vonatkozó 
kimutatást kaphasson. A szolgáltatás egyebek 
mellett lehetővé teszi a használati trendek elemzé-
sét, a különböző kiadóktól rendelhető folyóiratok, 
adatbázisok több szempontú összehasonlítását. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 6./ 

 
 

Az EBSCO új adatbázisa: 
Publishing Opportunities 
 
Az EBSCO új adatbázisa, a Publishing 
Opportunities, amint erre a neve is utal, publikáci-
ós lehetőségeket tartalmaz az oktatók és a hallga-
tók számára, nevezetesen: 
● folyóiratok felhívását publikálásra (Journal Call 

for Papers),  
● konferenciák felhívását (Conference Call for 

Papers) – 12000/év, 
● seciális felhívásokat (Special Issue Call for 

Papers) – 2000/év. 
 
Az egyes rekordok a publikációról, illetve a konfe-
renciáról minden lényeges információt tartalmaz-
nak, mint például, milyen témában várják a publi-
kációt, a kivonat, illetve a kézirat leadásának határ-
ideje, formai követelmények, útmutatás a publiká-
ciókészítéshez, elérhetőség. Az adatbázis 
multidiszciplináris, havonta kétszer frissítik. 
 
/Advanced Technology Libraries, 38. köt. 3. sz. 2009. 
p. 9./ 

 
Összeállította: Szántó Péter 

 
 

IFLA-hírek 

 
A korrupció ellen 
 
Az IFLA egy manifesztum kibocsátásával csatla-
kozott a közügyek átláthatóságáért, a jó kormány-
zásért és a korrupció ellen világszerte folytatott 
küzdelemhez. A nyilatkozat szerint a könyvtárak 
küldetése, hogy még aktívabban tájékoztassák a 
polgárokat jogaikról és jogosítványaikról a kívánt 
cél elérése érdekében. A manifesztum tíz pontban 
foglalja össze az e téren folytatandó könyvtári te-
vékenységet. 
 
 
Peter Lor megválik az IFLA-tól 
 
Peter Lor, az IFLA főtitkára három és fél év után 
megválik a szövetségtől. 2009 januárjától a 
University of Wisconsin Milwaukee könyvtártudo-
mányi tanszéken lesz vendégprofesszor. Lor 2008. 
szeptember 4-én alma materétől, a University of 
Pretoria tanácsától tiszteletbeli doktori címet nyert. 
 

Új tagok 
 
2008. július 18-a és szeptember 26-a között 20 új 
tag csatlakozott az IFLA-hoz, köztük intézetek, 
nemzetközi és nemzeti egyesületek és személyek. 
 
 
Guust van Wesemael-díj 
 
2009. március 1-jéig kellett benyújtani a fejlődő 
országokban az írástudást elősegítő pályázati 
programokat a főtitkárságra. A díjat az lFLA volt 
szakmai koordinátora és főtitkárhelyettese emléké-
re alapították. 
 
 
Gates Alapítvány 
 
Az IFLA Québec-i kongresszusán adta át a Bill and 
Melinda Gates Alapítvány egymillió dolláros támo-
gatását a mexikói Veracruz állam Vasconcelos 
programjának. A program célja, hogy innovatív 
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módon segítse elő az emberek kapcsolódását az 
információhoz és a tudáshoz, mégpedig a számí-
tógépekhez, az internethez és a tanuláshoz való 
ingyenes hozzáféréshez. 
 
 
Az információs írástudás logója 
 

Az UNESCO és az lFLA közös 
nemzetközi pályázatot írt ki egy 
logóra, amely azonosítaná mind-
azokat a szervezeteket és 
projekteket, amelyek az 
információs írástudás érdekében 
tevékenykednek. A 3000 dolláros 

díjat Edgar Luy Perez (Havanna, Kuba) nyerte el. 
A logó ingyenesen letölthető és használható: 
http://www.infolitglobal.info=logo/?s=home. 
 
 
Pályázat szakdolgozatokkal 
 
Az IFLA főtitkársága a szekciók révén felhívja 
azoknak az információ- és könyvtártudományi 
hallgatóknak a figyelmét, akik részt kívánnak venni 
a 2009-es IFLA-kongresszuson, pályázzanak dol-
gozataikkal a részvételi költségek (utazás, szállás, 
regisztráció) megnyerésére. A támogatás összege 
maximum 1800 euró. 
 

Elnöki rendezvény 
 
A harmadik, egyben utolsó elnöki találkozót szer-
vezte meg a német IFLA nemzeti bizottság Claudia 
Lux IFLA-elnöksége idejében 2009. február 19–20-
án Berlinben. Az összejövetel témája: hozzáférés 
a tudás-infrastruktúrához, hálózatszervezés könyv-
tárak révén. 
 
 
IFLA-kongresszusok 
 
Az IFLA 75. Könyvtári és Információs Világkong-
resszusát 2009. augusztus 23–27-től Milánóban 
tartják. Témája: a könyvtárak a digitális örökségre 
építve formálják a jövőt. Az előkészületek javában 
folynak: poszterbemutatók, szekcióülések, kísérő 
rendezvények. 
 
A 76. kongresszus és közgyűlés (World Library 
and Information Congress) az ausztráliai Brisbane-
ben lesz. Témája: elkötelezve, átfogóan, feljogo-
sítva. 
 
Puerto Rico nyert házigazdai megbízást a 2011. 
évi kongresszusra.  
 
/IFLA Journal, 34. köt. 4. sz. 2008. dec. p. 383–395./ 

 
Összeállította: Papp István 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIRDESSEN A                 -BEN! 
 

2008-ban megrendelt hirdetéséhez 
ingyenes bemutatkozási lehetőséget (pr cikk) adunk 

a lap elektronikus változatában. 
A hirdetés ára: 
● beszerkesztett (fekete-fehér):  60 000 Ft/oldal + 20% áfa 
● szórólap elhelyezése (25 g-ig):  45 000 Ft/alkalom + 20% áfa 
 
A kiadvány formátuma: A/4 • Tükörméret: 168 x 225 mm 

 
Megrendelhető a szerkesztőségben: 

1111 Budapest, Budafoki út 4-6. • Levélcím: 1502 Bp., Pf. 112. 
Tel.: 463-2446; 463-1111/5652 • E-mail: tmt@omikk.bme.hu 

 

 

 208 

http://www.infolitglobal.info=logo/?s

	167-173
	174-177
	178-189
	190-203
	205-208

