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A könyvtárosok és az online közösségi hálózatok

Iskolai könyvtár; Közművelődési könyvtár; Számító
gép-hálózat

Az online közösségi hálózatok és a hálózato
kon folytatott interaktív kommunikáció a fiatal 
könyvtárhasználók, sőt újabban a webfelhasz- 
nálók minden generációja életének egyre inkább 
szerves részévé válik. Néhány példa: MySpace, 
Facebook, Friendster, Flickr.
A Facebooknak (facebook.com) 2007 nyarán 
már 30 milliót is meghaladó aktív tagsága volt, 
az USA összes felsőoktatási intézményét fel
ölelve. A Facebook ennél fogva fontos webhely 
nemcsak a felsőoktatási, hanem az iskolai és a 
közkönyvtárosok számára is. A könyvtárosok 
felfedezték, hogy jó eszköz arra, hogy fejlesszék 
társadalmi és szakmai kapcsolatrendszerüket. A 
Facebooknak (az iwiw-hez hasonlóan -  a ref.) 
tagsága van, akik saját nevükön szerepelnek és 
személyes profiljukat kialakítják. Ezután isme
retségeket köthetnek, csoportokhoz csatlakoz
hatnak. A zavaró tényezők kiszűrése érdekében 
működik a meghívóküldés rendszere is. Olyan 
funkció is működik, amely tetszőleges részle
tességgel jelzi, hogy az illető személy éppen mit 
csinál (dolgozik, otthon van stb.). Van üzenőfal, 
üzenetküldési (feed) opció is. A Facebook igen 
népszerű fotómegosztó helyként is funkcionál. 
A Facebook szolgáltatásai állandóan fejlődnek, 
és a fejlesztésbe az alkalmazói platformon ke
resztül használói is bekapcsolódhatnak.

A főiskolai és egyetemi hallgatók mellett egyre 
több „felnőtt” tagja van a szolgáltatásnak. Hasz
nálják e-mail helyett, folyamatos kapcsolattar
tásra. Érdemes azonban a személyes adatok vé
delmére gondolni.
Ami a könyvtárosokat illeti, a Facebook jó esz
köz lehetne számukra arra, hogy az egyetemi 
hallgatókat elérjék. A hallgatók viszont a szol
gáltatás jellegéből adódóan leginkább saját tár
saikat szerepeltetik ismerőseik-barátaik között. 
Talán a fejlesztői platform ad majd helyet olyan 
kezdeményezéseknek, amelyek a könyvtári szol
gáltatásokat integrálják. A web evolúciója min
denképpen az együttműködés és a társas kap
csolatok előmozdítása felé tart.

(Hegyközi Ilona)
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Res. angol és francia nyelven

Egy hasznos segítség a könyvtári információs 
dzsungelben: a www.bibliotheksportal.de szak
mabeliek és kívülállók számára egyaránt infor
mációt nyújt

Könyvtártudományi tájékoztatás; Portál

Hány könyvtár található Németországban? Mi
lyen olvasásfejlesztési programokat indítanak a 
német könyvtárak? Milyen stratégiákról és ja-
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vasiatokról vitatkoznak most, és melyek voltak 
meghatározóak régebben? Milyen szerepet ját
szanak a német könyvtárak az információs tár
sadalomban?
A könyvtárak oldala, a www.bibliotheksportal.de 
ezekre és még sok más kérdésre ad konkrét vá
laszt, könyvtárakról és könyvtári vonatkozású 
témákról gyűjt össze és csoportosít informáci
ókat. Az új portál központi belépést biztosít a 
könyvtárak világába. Az olyan aktuális témá
kon túl, mint az elektronikus publikálás vagy a 
könyvtárak alternatív finanszírozási lehetőségei, 
fontos adatokat és információkat szolgáltat az 
egyes könyvtárakról, a könyvtáros egyesületek
ről és intézményekről, projektekről, és közli a 
legfrissebb országos könyvtári statisztikát is. 
Folyamatos és aktualizált információt nyújt a 
nemzetközi könyvtári együttműködésről, olyan, 
a nemzetközi érdeklődés középpontjában álló 
témákról, mint például az Unesco konvenció
ja a kulturális sokféleségről. A portál letölthető 
anyagokat is kínál, és a speciálisabb témákról 
annotált linkgyűjteményt ad. Friss hírek (RSS- 
lehetőség), eseménynaptár, valamint a külső ol
dalakra is elvezető keresőgép egészítik ki ezt a 
honlapot.

(Autoref. alapján)
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A felsőoktatási könyvtárak stratégiai terveinek 
értékelése

Egyetemi könyvtár; Esettanulmány [forma]; Haté
konyság; Tervezés

A tanulmány célja a felsőoktatási könyvtárak 
hálózati stratégiáinak elemzése és a stratégiai 
tervek értékeléséhez és megvalósításához egy 
hasznos módszer leírása. A balanced scorecard 
módszert (kiegyensúlyozott stratégiai mutató
számrendszert) az intézmények keretként hasz- 
nálhatják stratégiai terveik és azok megvalósí
tásának bemutatására. Ez a módszer általános 
keretet nyújt a stratégia és a teljesítmény több 
szempontú értékeléséhez. A szerző a stratégiai 
térkép fogalmát használja, hogy az együttműkö
dő könyvtárak stratégiai terveinek célkitűzéseit 
illusztrálja. A tanulmány hozzájárul a könyvtá
rak stratégiai tervezésének és gyakorlatának jobb 
megismeréséhez. Az eredmények hasznosak le
hetnek azok számára, akik költséghatékonyságra 
törekszenek a könyvtárak egyre bővülő hálózati 
együttműködésével.

(Autoref.)

Lásd még 26

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/1 175

http://www.bibliotheksportal.de



