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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-

 191



Beszámolók, szemlék, referátumok 

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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