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Geographical names and their role in information retrieval: 
international developments, problems and experiences with 
Köztaurusz and Geotaurusz
UNGVÁRY, Rudolf -  PÁSZTI, László
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 3. pp. 395 -  428.

Unprofessional internet browsers and the general use of national languages in in
formation search have increased the importance of geographical names in retriev
al, and information seeking in libraries must keep pace with this. It has become 
necessary to create structured vocabularies (thesauri) that reflect the administra
tive and territorial, historical, neighbourhood etc. relations between geographical 
names, and make relevant search easier.
The study describes the changes in the possibilities of searching for geographi
cal names, the creation of a Hungarian thesaurus, Geotaurusz that is compatible 
with many Hungarian universal thesauri, e.g. the one generally used in public li
braries, Köztaurusz. Geotaurusz is a universal geographical thesaurus, indicating 
geographical proper nouns in Hungarian and general geographical names, from 
today’s Hungary and from the historical periods before 1945, and from other parts 
of the world.
Geotaurusz contains currently 70 000 names, but is growing continuously, and is 
one of the largest thesauri also in international comparison. The authors illustrate 
the geographical thesaurus with many examples.

Four lectures of the Géza Fülöp memorial session 
in Szombathely
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 3. pp. 429 -46 1 .

The Section of Librarians in Social Science Libraries, the Vas County Organisa
tion of the Hungarian Library Association together with the Kovács Máté Founda
tion organised a session in July 2008 in Szombathely in memory of Géza Fülöp 
(1928-1998), university professor at ELTE, who was born eighty years ago. After 
spending years in the Library of the Hungarian Academy of Sciences and at the
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Academy Publishing House G. Fülöp has worked at 
the Library Department of the Eötvös Loránd Univer
sity, Budapest, from 1986 as its chair. Under his lead
ership (1986-1994) the position of the department has 
strengthened, a new curriculum was born: beside the 
modernization of content and infrastructure two new 
post-graduate courses were launched (in book history 
and book museology), and the international contacts 
were intensified (TEMPUS, BOBCATSSS, EUCLID). 
G. Fülöp had an active role in Hungarian scientific 
community, and continued his research in the history 
of books, readers and reading.

The lectures of the memorial session were the fol
lowing:

Our teacher and friend, Géza Fülöp by György 
SEBESTYÉN (429 -  437);

Géza Fülöp, the reformer department head by Sán
dor SZABÓ (438 -  442);

Géza Fülöp’s two dissertations by Miklós BÉNYEI 
(442 -  450);

Different views on the reading of women in the first 
years of the Enlightenment by György POGÁNY 
(450-461).

FROM ABROAD

A virtual journey to Québec: on some lec
tures of the IFLA conference 2008
by Péter DIPPOLD
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 3. 
pp. 463 -  468.

A subjective review of the official programme of the 
IFLA world conference 2008 focusing on three topics: 
1) current issues of digitisation; 2) the present state 
and future of national bibliographies; 3) performance 
indicators and measurement.
These are important development tasks waiting for 
Hungarian librarianship in all these three fields, so it 
is useful to get acquainted with the practice of other 
countries.

Change in library strategy -  following the 
demographic changes in Germany
by Georg RUPPELT (Translated by Ilona Hegyközi) 
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 3. 
pp. 469 -476 .

The demographic structure of the German population 
is changing (the proportion of older people is grow
ing, the integration of immigrants is problematic, the 
number of births in German families is sinking, the re
gional distribution of the population is uneven), and 
these facts are influencing the library environment as 
well. Libraries must reconsider their services for the 
elderly and immigrants. In their outreach to children 
and young adults libraries should co-operate with 
other institutions and organisations (such as church
es, bookshops, schools, restaurants, sports facilities 
etc.). In addition to organising popular events the li
braries must continue to support traditional study and 
life-long learning in their reading rooms.
The study describes the programme of the Akademie 
für Leseförderung der Stiftung Lesen in Hannover that 
supports reading culture at a regional level.

LEITNER, Gerald: Library laws in Europe 
-  the basis of a library policy for Europe. 
(Translated by Péter Dévai)
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 54. 2008. no. 3. 
pp. 477-480 .

The president of the European Bureau of Library, In
formation and Documentation Associations initiated 
a discussion on the creation of a common library 
policy in Europe at the conference of the European 
Centre for Parliamentary Research and Documenta
tion in Vienna (May 30, 2008). The European library 
landscape is heterogeneous, only the two-thirds of 
the 27 EU-countries have legislation governing the 
library sector. A common policy guideline was pub
lished by EBLIDAand the Council of Europe in 2000, 
but it has not proved to be very effective. It would be 
important to concentrate on compiling a White Pa
per that describes the role of libraries in Europe and 
recommends the member states to act on behalf of 
the libraries.
To provide relevant information about European li
brary issues the EBLIDA Executive Committee has 
decided to establish a Knowledge and Information 
Centre (KIC) to collect, mediate and disseminate in
formation about the library, information and documen
tation sector in Europe. The president describes the 
aims of KIC, and characterises the tasks of five expert 
groups (on information law, digitization and online ac
cess, life-long learning and education, culture and in
formation society, professional education).
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Public libraries in Slovenia
PAPP, József
Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 54. 2008. no. 3. 
pp. 481-491 .

The system of public libraries has evolved in the 
past sixty years in Slovenia. Its legal background 
was formed by the library laws of 1945, 1961, 1982 
and 2001, all having the imprint of the era on them. 
In the seventies Slovenian library legislation followed 
the IFLA Guidelines for public libraries, and adapted 
experience of the West European countries in library 
organisation. The new library law of 2001 supports 
the establishment of a modern library system, pays 
special attention to the challenges of the digital world. 
The study describes in detail the library law’s regula
tions concerning public libraries, and the basic tasks 
of public libraries as institutions providing public serv
ices for their communities.

Some thoughts about democratic culture 
theory -  When will you sign me back on 
the Facebook?
SONNEVEND Júlia
Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 54. 2008. no. 3. 
pp. 492-497 .
(Article published before in the weekly Élet és Irodalom voi. 
52. évf. 14. no. 2008)

After giving a definition of democratic culture the au
thor presents its techno-cultural, information-political 
and receptional conditions, and illustrates with two 
examples (Facebook and collaborative virtual game 
worlds) the presence of this cultural form in our days. 
She seeks an answer to, why it is worth to take note 
of this popular culture gaining ground in our days.

Web 2.0 with critical eyes
KOLTAY Tibor
Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 54. 2008. no. 3. 
pp. 498 -  504.
LIS journals worldwide are discussing Web 2.0 and 
the resulting Library 2.0 either in a realistic and de
scriptive, or in an enthusiastic style. The study anal
yses Web 2.0 applications on the basis of their four

elements (technological, economic, user-centred and 
philosophical aspects), adding how its use should be 
taught in LIS courses (parallel with teaching the ad
vancement of information literacy). Easier access to 
information does not involve being better informed. 
Uncertain information must be judged by asking for 
the opinion of experts in the future as well.

BOOK REVIEWS

The Turn
Ingwersen, P e ter-Järvelin, Kalervo: The 
Turn. Integration of information seek
ing and retrieval in context. Dordrecht, 
Springer, 2005.
(Reviewed by Anikó Dudás)
Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 54. 2008. no. 3. 
pp. 505-511.

A worthy continuation: Repertories of 
Hungarian periodical publications. Part 2 
Borsos Attila: A magyar időszaki kiad
ványok repertóriuma. 2. - Bp. OSZK, 
2008.
(Reviewed by Miklós Bényei)
Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 54. 2008. no. 3. 
pp. 512-516.

A local history bibliography of the City 
of Pécs 1960-2005
Surján Miklós: Pécs bibliográfiája 1960- 
2005. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 
2008.
(Reviewed by György Gyuris)
Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 54. 2008. no. 3. 
pp. 516-521 .

FROM FOREIGN LIBRARY AND  
INFORMATION JOURNALS
(Abstracts)
Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 54. 2008. no. 3. 
pp. 523 -  585.
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Ősnyomtatvány katalógus

A magyarországi közgyűjteményekben található ősnyomtatványok feltérképezését Sajó Géza és Soltész 
Erzsébet végezte el. Munkájuk eredménye a 7107 példány leírását tartalmazó Catalogus incunabulorum 
quaein bibliothecis publicis Hungáriáé asservantur (CIH) címmel megjelent mű, amely a magyarországi 
közgyűjtemények 1970. évi állapotát tükrözi. Az Országos Széchényi Könyvtár kötelességének tartotta, hogy 
számon tartsa a magyarországi gyűjtemények ősnyomtatvány állományában végbemenő változásokat. Ezt a 
szerepet megerősítette a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével 
és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról. A Régi Nyomtatványok Tára munkatársai CIH megjelenése óta 
az úgynevezett betanított példányokban vezették a bejelentett módosulásokat.

A 2008 elejéig beérkezett bejelentések alapján az elmúlt időszak főbb változásai a következők:

-  Az Országos Széchényi Könyvtár állománya 36 db incunabulummal gyarapodott.

-  Az Ómagyar Mária-siralmat tartalmazó Leuveni kódexért az Országos Széchényi Könyvtár 12 db ős- 
nyomtatványt adott cserébe 1982-ben. (Jelölés: Olim Permutatio (1240/1982))

-  A Budapesti Szemináriumi Könyvtárból hiányzik 17 db ősnyomtatvány. A hiányt az 1985-ös leltározáskor 
észlelték. (Jelölés: Deest (1985))

-  Agyőri Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtárában az eredetileg 194 példányból ma már csupán 119 talál
ható. A hiányt 1998-ban észlelték. (Jelölés: Olim (1998))

-  Kisebb gyarapodás történt a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az 
Egri Főegyházmegyei Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának gyűjteményében. A 
Sárospataki Református Kollégium könyvtárába visszaadott könyvekkel (2006) szintén módosult a ma
gyarországi ősnyomtatvány állomány.

A digitális technika lehetőségeit szem előtt tartva az eddig csupán nyomtatott formában létező ősnyomtatvány
katalógust digitalizáltuk a közel negyven év alatt történt módosulásokkal együtt. A nyomtatott szöveg digitális 
másolatában az egyes példányoknál jelöltük a változásokat.

Tisztában vagyunk azzal, hogy valószínűleg még így sem teljes a magyarországi ősnyomtatvány állományról 
alkotott kép, de a javítások és a CIH digitális másolatának közzététele remélhetőleg ösztönözni fogja a további 
kutatásokat és bejelentéseket.

Az elektronikus változat elérhető pdf-formában az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárában:

http://mek.oszk.hu/06100/06119/pdf/>http://mek.oszk.hu/06100/06119/pdf/

Kérünk minden kollégát, aki ősnyomtatványokat őrző muzeális gyűjteményben dolgozik, hogy segítse a 
magyarországi ősnyomtatvány-példányok naprakész nyilvántartását. Kérjük, hogy a CIH megjelenése óta 
bekövetkezett változásokat (pl. vétel, csere, hiány) jelentse be az OSZK munkatársainak, akik a nyomtatott 
és az elektronikus betanított példányon rávezetik a változást. Reményeink szerint az Önök segítségével az 
elektronikus CIH naprakész állapotot fog tükrözni belátható idő múlva.

Bejelentési címek: Káldos János igazgató (kaldos@oszk.hu), Farkas Gábor Farkas osztályvezető 
(gfarkas@oszk.hu), Berkes Katalin (czilike@oszk.hu), Dalloul Zaynab (zaynab.dalloul@yahoo. 
com), Ekler Péter (ekler@oszk.hu). (Forrás: IFLA-hun, 2008. július 14.)
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A  földrajzi nevek és 
szerepük az információ- 
keresésben
Nemzetközi fejlődés, problémák és tapasztalatok a 
Köztauruszban és Geotauruszban

UNGVÁRY Rudolf -  PÁSZTI László

Bevezető

A dokumentum tárgyát, témáját jellemezhetik a földrajzi helyek is. A he
lyeket megnevező földrajzi neveknek két típusa van: az általános földraj
zi név (vagy más szóval a földrajzi köznév, mint pl. hegység, tengerpart, 
gleccser), és a földrajzi tulajdonnév (pl. Pilis-hegység, Horvát tengerpart, 
Aletsch-gleccser). Az általános földrajzi nevek nem konkrét helyeket, ha
nem helyek típusait, fajtáit, osztályait nevezik meg, információkereső célú 
használatuk azonos a többi, köznévből alkotott tárgyi kifejezésével (mint 
pl. közlekedés, kikötő, olvadás). A földrajzi tulajdonnevek ezzel szemben 
meghatározott helyeket azonosítanak. Mint ilyenek, az egyértelmű azo
nosításhoz -  akárcsak az egységesített besorolási nevek többi fajtái esetén 
(mint a személy- és testületi nevek) -  névformájuk pontos szabályozást 
igényel, melyeket a bibliográfiai leírás besorolási adatainak formájában 
szabványosítottak [17].
A földrajzi nevekkel végzett tartalmi feltárás és keresés helyzetét alap
vetően két fejlemény változtatta meg az elmúlt évtizedben: egyrészt az 
internet lehetőségei, másrészt pedig -  részben az internet, s vele a laikus 
keresők megjelenése miatt -  a nemzeti nyelvhasználat általánossá válása

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3 395



<®> UNGVÁRY RUDOLF -  PÁSZTI LÁSZLÓ <®>

a helynevek megnevezésében. E két fejlemény 
alapvetően felértékelte a földrajzi tulajdonne
vek keresőcélú használatát: az internet a speci
ális földrajzi helyek millióihoz való hozzáférést 
biztosította, és ez a hozzáférés azt is lehetővé 
tette, hogy a helyeket a legkülönfélébb nemzeti 
nyelveken kereshessék. Ez utóbbi lehetőségnek 
különösen nagy jelentősége van a magyar kul
túrában, mivel ennek a kultúrkörnek a nemzeti 
nyelvű földrajzi névállománya jóval túlnyúlik a 
mai Magyarország határain.
Ezzel a helyzettel a könyvtári információkeresés 
területén is fontos lépést tartani. Szükség van 
olyan strukturált, a földrajzi helyek közötti 
igazgatási-területi (mi minek a része), történeti 
(minek mire változott a neve), szomszédsági 
(mi mi mellett fekszik) stb. összefüggésekről a 
keresőt tájékoztató névterek és szógyűjtemények 
(tezauruszok, ontológiák) kialakítására, melyek 
a laikus felhasználó rendelkezésére állnak mind 
a könyvtári adatbázisokban, mind a weben való 
kereséshez.
A tanulmányban részletesen beszámolunk a föld
rajzi célú keresés lehetőségeinek eme megválto
zásáról, és egy, a mai technikai lehetőségek kiak
názására alkalmas információkereső tezaurusz (a 
Geotaurusz) kialakításáról. A Geotaurusz a szá
mos hazai könyvtárban használt magyar egye
temes tezaurusz (a Köztaurusz) mellett párhu
zamosan használható, vele kompatibilis egye
temes igényű földrajzi tezaurusz, mely struktú
rában, azaz a helyek összefüggéseit feltüntetve 
tartalmazza a magyar nyelvű földrajzi tulajdon
neveket a mai Magyarország, a történelmi Ma
gyarország és a világ egyéb tájain [12]. A maga 
jelenleg már közel 70 000 nevet tartalmazó és 
folyamatosan bővülő állományával ez a tezau
rusz nemzetközi összehasonlításban is a legna
gyobbak közé tartozik.

1. A földrajzi nevek az adatcsere
formátumokban

A bibliográfiai rekord, illetve a besorolási adatok

adatcsere-formátumában [9] az általános fölrajzi 
neveknek és a földrajzi tulajdonneveknek önálló 
és egymástól eltérő adatmezője van.
Az általános földrajzi neveket a tárgyi kifejezé
sek mezőjébe kell rögzíteni. A bibliográfiai re
kordban ez a 650-es, a besorolási rekordban ez 
a 150 -es mező. A földrajzi tulajdonnevek ezzel 
szemben a bibliográfiai rekord 651-es, ill. a be
sorolási rekord 151-es mezőjébe kerülnek.
A földrajzi nevek névformáját (különös tekintet
tel az összetett nevekre) az adatcsere-formátu
mok [9] mező-almező szerkezete rögzíti.

-  az a almezőben a rendszó szerepel;
-  a c almező kiegészítő elemével különböztet

hetők meg az azonos nevű (homonim) föld
rajzi nevek;

-  ab  almező egyéb névelemébe olyan földrajzi 
hely neve kerül, melyet önálló rendszóként 
nem, hanem az átfogóbb földrajzi hely nevé
hez kapcsoltan veszünk csak fel.

Például (a $ jel jelzi, hogy utána almező-azono- 
sító következik, a # jelek az indikátorokat jelö
lik, melyekkel például megadható, milyen for
rásból származik a tárgyi kifejezés, ha például 
a második indikátor értéke 4, akkor nincs for
rás megadva):

Esztergom 151## $a Esztergom
Gellért-hegy (Zalaszentmárton)

151##$a Gellért-hegy $c Zalaszentmárton

A c almező kiegészítő elemével különböztethető 
meg a többi „ Gellért-hegy ” nevű rendszótól

Szeged. Tisza Lajos körút
150## $a Szeged $b Tisza Lajos körút

A „Tisza Lajos körút” mint „Szeged” része je
lenik meg.

A földrajzi nevekre vonatkozó adatmezőket az 
1. táblázatban foglaltuk össze.
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1. táblázat
A tárgyi kifejezések és földrajzi nevek adatmezői a bibliográfiai és a besorolásiadat-rekordban

Az adatcsere-formátum fent látható része nem 
tökéletes. A $c almező ismételhetőségének hiá
nyában az ismétlődő elemeket már a bevitelkor 
el kell látni a ’vesszőköz’ központozással, ami 
alapvetően ellentmond az adatcsere-formátumok 
ama elvének, hogy benne minden elemet köz
pontozási jelek nélkül, azaz almezőkkel (adott 
esetben indikátorokkal) kell elkülöníteni. Ilyen 
eset a Pilisszántó határában fekvő Pilis hegy: 
mivel a Pilis nem csak hegynév, ezért szükség 
van a „hegy” kiegészítő elemre, de mert nem 
csak Pilisszántó határában található ilyen hegy, 
szükség van a „Pilisszántó” kiegészítő elemre. 
Mivel az adatcsere-formátumban nemzetközileg 
úgy szabályozták a $c almezőben, hogy az nem 
ismételhető, az ismételt értékek között a „köz 
vessző” központozást kézzel kell bevinni.
A földrajzi nevek formális követelményeit az 
információkeresésben és a könyvtári világban 
mára szabványok határozzák meg [13][17][35].

Az információkereső rendszerekben ezek a ne
vek az adatbázis-rekordok egyik legfontosabb 
hozzáférési pontjaivá váltak: egyrészt jellemzik 
magukat a rekordokat (ebben az esetben ún. be
sorolási adatok), másrészt a felhasználók ezek
nek a néveknek az alapján keresnek (ebben az 
esetben ún. információkereső-nyelvi szavak) 
(7. ábra).
információkereső-nyelvi szó 
(tárgyszó, deszkriptor, nemdeszkriptor)

t
i
i

általános földrajzi név--------- ► köznév

földrajzi tulajdonnév----------- ► tulajdonnév
i
i
i

besorolási adat
1. ábra

Az információkereső-nyelvi szavak típusai 
címkézett irányított gráf formájában
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2. Fordulat a földrajzi helyek keres
hetőségében

2.1 Az internet szerepe

Hogy a földrajzi helyek ma a világhálón a 
keresés kitüntetett szereplői, történetileg 
szorosan összefügg a második világháború utáni 
fegyverkezéssel.
A helynevek programozott elhelyezését a mű
holdfelvételeken az 1947-ben az Egyesült Ál
lamok légiereje által kialakított UTM-koordi- 
nátarendszer3 tette lehetővé. Annak érdekében, 
hogy az interkontinentális ballisztikus rakéták 
célra irányítását a megcélzott földrajzi hely ne
vének puszta megadásával lehessen elvégezni, a 
földfelületet felosztották apró, néhány négyzet- 
kilométeres, hosszúsági és szélességi koordiná
tákkal azonosított négyzetekre (UTM-cellákra), 
melyekhez hozzákapcsolták az e területen talál
ható helyneveket. Ily módon például kb. 30 000 
magyarországi természetföldrajzi és lakott he
lyet is nyilvántartanak az UTM-cellák alapján, 
a dűlőnevektől a nagyvárosokig, a domboktól a 
hegyekig, a patakoktól a folyókig. A hideghá
ború végével ezeket az adatokat nemzetközileg 
hozzáférhetővé tették.
Az adatbázist az Earth Info (Földi információk) 
projekt keretében az Egyesült Á llam ok 
Haderejének ügynöksége, a National Geo
spatial-Intelligence Agency (NGA, Állami 
geokoordináta-inform ációszolgálat) tartja 
fenn [18]. Az adatbázis adatai szabadon 
felhasználhatók, beleértve a katonai és polgári 
célokat. A CIA által a föld államairól a weben

közzétett és bárki számára hozzáférhető statisztikai 
adatokhoz az NGA koordinátait hozzárendelve 
a felhasználók elektronikus térképein ezek 
az adatok automatikusan megjeleníthetők. A 
letöltött állomány tabulátorokkal tagolt szöveg, 
az egyes tabulátorpozíciók határozzák meg a 
szóban forgó adat típusát (lakott hely, hegy 
stb.). Az adatbázis 5.517.082 földrajzinév-tételt 
tartalmaz (2005. március 5-i állapot) az Egyesült 
Államokon kívüli földterületről, beleértve az 
igazgatási típust, az UTM-koordinátákat és 
méretadatokat.
Ennek nyomán alakultak ki a földrajzi infor
mációs rendszerek (térinformatikai rendsze
rek), melyek integráltan tartalmazzák a térbeli 
és a leíró információkat.
A legismertebb webes kereső a virtuális föld
gömb szerepét játszó Google Earth. A Föld há
romdimenziós modelljére mértékhelyes műhold
képeket, légi felvételeket és térinformatikai ada
tokat vetítettek. A kereső nem csak azt biztosítja, 
hogy a Föld minden részéről leolvashatók le
gyenek a földrajzi koordináták, és az adott pont 
magassága, hanem az egyes földrajzi helyeket 
név szerint is feltüntetik, és ezek a helyek ke
reshetők is. A Google Earth nyomában számos 
specializáltabb webes földrajzi szolgáltatás is 
megjelent, melyek részletesen tájékoztatnak a 
keresett földrajzi hely környezetében található 
többi helyről (nemcsak a településekről, hanem 
a természetföldrajzi objektumokról is), és infor
mációkat nyújtanak a megközelítéshez.
A GeoNames teljes szövegben kereső rendszer 
[4] például a ’János-hegy’ keresőkérdésre 
kilistázza az ilyen nevű hegyeket 
(2. ábra).
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A GeoNames keresővel a ’János-hegy’keresőkifejezésre megjelenített találatok 
a hozzájuk tartozó UTM-koordinátákkal< http://www.geonames.org/>

A Budai-hegységben levő hegyre kattintva megjelenik a hegy környékének térképe (J. ábra). A 
térképen különféle színű jelölők mutatják a különféle típusú kapcsolódási pontokat, melyeket a 
térkép alatt szövegesen is felsorolnak, megadva a keresett helytől a távolságot.

3. ábra
A budai János-hegy és környéke a GeoNames keresőben. A legközelebbi helyek, 

szállodák és vasútállomások jegyzék formájában is megjelennek
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A Rumbletum [20] kereső is megadja a térképet, de a közeli helyeket típusonként csoportosítva sorolja 
fel (4.ábra). A vezérszóhoz a típusonként csoportosított kapcsolódó helyek struktúrája lényegében
megfelel annak, ahogy a tezauruszokban strukturálják relációtípusok szerint a kapcsolatokat.

4. ábra
A János-hegy közelében fekvő helyek felsorolása a Rumbletum-keresőben <http://rumbletum.org/>. 

A kapcsolódó helyek linkek, bármelyikére kattintva az lesz a vezérszó, 
és annak a kapcsolódó helyei jelennek meg csoportosítva.

(A 3.2 fejezetben látható a János-hegy deszkriptorcikke tezauruszformában.)

A Global Gazetteer helységnévtár [6] településkeresőjét a légiutas-tájékoztatásra hegyezték ki. 5

5. ábra
A Global Gazetteer keresőjében 
a Zugliget közeli helyek alatt a 
legközelebbi repülőterek is láthatók 
a típusjelzésükkel együtt <http:// 
www.fallingrain. com/world/>.
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2.2 A földrajzi nevek és a nemzeti 
nyelv

A pártállami időszakot a nyelvi elzárkózás jelle
mezte: a nemzeti nyelven csak a nemzetállamon 
belüli településeket nevezték meg, de azokat ki
zárólag a hivatalos nyelven, tekintet nélkül az 
ezeken a helyekén élők nemzeti hovatartozására. 
Magyarországon ez többek között kulturális 
elszegényedést eredményezett, a Kárpát-me
dencei magyar névállomány kifejezései jelentős 
mértékben kikoptak a köznyelvből.4 
A határon túli természetföldrajzi neveket olykor 
magyar nyelven tüntették föl, de abban sem 
volt mindig köszönet, mert az utódállamok 
névhasználatát követték (a hagyományosan 
használt „Gömör-Szepesi-érchegység” helyett 
például a szlovákból fordított „Szlovák-érc- 
hegység” szerepelt). A helyneveket viszont 
mindig szigorúan a hivatalos formában közölték. 
Nagyobb lélekszámú települések esetében idő
vel ugyan fel-fel tűntek a magyar nevek, de ak
kor is csak zárójelben, második névként. És eb
ben alig-alig van változás. Ez magyarázható az 
autóstérképek esetében, hiszen a hivatalos név 
kiemelésének praktikus okai vannak egy gyor
san haladó autóvezető számára. A magyar fel
használónak készült földrajzi atlaszban azonban 
a köznyelvben használt magyar helynevek 
könnyebben eligazítanak, és az idegen nevek 
szerepeltetése sokszor kifejezetten zavaró.
A nyugat-európai névhasználatot ezzel szem
ben a második világháború után az jellemezte, 
hogy a külföldi helyneveket is nemzeti nyelven 
nevezték meg, ha volt rá kifejezés. Jellegzetes 
példája ennek, hogy még az olyan igazgatási 
egységek nevét is, mint Varsinais Suomi (ma
gyarul: Tulajdonképpeni Finnország), az an
gol és a német térképeken Finland Proper, ill. 
Eigentliches Finnland formában adták meg. A 
magyar térképeken ezzel szemben még a szlo
vákiai Komárom is csak a hivatalos Komamo 
formában jelent meg.
A rendszerváltással fordulat játszódott le Ma

gyarországon a külföldi földrajzi helyek térké
pészeti és köznapi névhasználatában. Mára be
vett gyakorlat, hogy nemcsak a tágabb külföldi 
névanyag esetében (Boroszló, Vezúv, Möll-völ- 
gyi gleccser, Szent Ilona-sziget) jelennek meg a 
térképeken, és olykor már az autópálya-táblákon 
és a vasúti kijelzőkön is (Bécs, Kairó, Muraköz) 
magyarul a helynevek, hanem a történelmi Ma
gyarország esetében is.5 
A történelmi Magyarország természetföldrajzi 
neveivel korábban is és ma is az a probléma, 
hogy számos esetben az egyoldalú államnemzeti 
eszme szempontjai szerint alakították ki és 
használják ezeknek a neveknek egy részét. A 
magyarországi, de valójában Szlovákiában 
Eperjesig átnyúló Északi-középhegység például 
szlovák szempontból eleve nem északi, az 
ottani neve Mátra-Szalánci hegység. A Gömör- 
Szepesi-érchegységet Szlovákiában Szlovák- 
érchegységnek (az 1945 előtti Magyarországon 
Magyar-érchegységnek) hívják, a Kárpátoktól 
valójában geológiailag teljesen független Erdé
lyi-középhegységet (közkeletűen a Bihart) Ro
mániában annak érdekében, hogy a mai román ál
lam természetföldrajzi egységét sugallják, Nyu
gati-Kárpátoknak nevezik. Ezek az ellentétek 
egyelőre áthidalhatatlanok, de a mai magyar 
térképészet európai szellemiségére utal [8], hogy 
olyan elnevezések használatára törekszenek, 
melyek nem sértik a szomszéd népek kulturális 
érzéseit (a javasolt semleges elnevezések egy 
része egyelőre nem nagyon megy át a magyar 
köztudatba: például az Északi-középhegység 
helyett a Mátraerdő, az Erdélyi-középhegység 
helyett a Biharerdő), a határon túli nemzetállami 
fogadtatásról nem is beszélve.
A történelmi Magyarország igazgatási nevei 
(lakott helyek, járások, megyék, országrészek) 
esetén csak az egyik probléma, hogy az emberi 
jogokkal összefüggésben szorgalmazni kell a 
határon túli magyar települések, és igazgatási 
egységek esetében a hivatalos nyelv mellett a 
magyar névhasználat törvényesítését is. Ezt már 
azzal is jelentős mértékben támogatni lehet, ha a
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Magyarországon kiadott külföldi autó- és turistatérképek teljességre törekvőén feltüntetik a magyar 
neveket is. Ebből a szempontból születtek már nagyon szép eredmények. Egyik példája ennek a 
Délvidék (Vajdaság) autótérképe (6. ábra). 6

6. ábra
T Délvidék (Vajdaság) autótérképe. A hivatalos nevek mellett szerepel a mai és a koraközépkori 

magyar név is. Például Vrdnik (hivatalos név), Verdnik (mai magyar név) és Udvarnok (történelmi név).

A másik probléma a történelmi Magyarország 
igazgatási neveivel, hogy ezek állandóan vál
toztak, és ezért meg kellett állapodni abban, 
hogy melyik időszak névhasználatát lehet a leg
inkább alapul venni. Mivel 1913-ra Árva és Hu- 
nyad vármegye kivételével egységesítették és 
törzskönyvezték a településneveket, általában ez

a névkataszter a kiindulási alap a térképészetben. 
Ennek nyomán a földrajzi nevekkel foglalkozó 
legújabb könyvtári szabályzat [13] ezeknek a 
névformáknak a használatát írja elő deszkrip- 
torként (nem zárva ki megfelelő, a többi névfor
ma feltüntetését is megadó utalókat).
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3. Követelmények a tezaurusz iránt6

3.1 Terjedelem, homonimitás, történel
mi változások, szinonimák

A könyvtári rendszerekben a földrajzi nevek 
alapján végezhető keresésben lépést kell tudni 
tartani a vázolt fejleményekkel. Ez korántsem 
kis feladat, aminek négy oka van.

A terjedelem

Egyrészt ehhez a névtípushoz a szaktárgyszavak
hoz képest is rendkívül sok névelőfordulás tar
tozik. Mint említettük, csak az UTM-cellákhoz 
kapcsolt magyar nevek száma 30 000 körül van; 
egy részletesebb világatlasz névmutatójában kb. 
200 000 név szerepel, és ebben például az előbb 
említett harmincezres magyar névanyagnak 
csak a töredéke fordul elő. Ugyanakkor nem 
megoldás, ha földrajzi helyekre ve iatkozó 
dokumentumtartalmak esetében közelítően 
osztályoznak: ha például a Budai-hegyekben 
fekvő Julianna-majoról szól a dokumentum, 
nem lehet a Budai-hegység vagy a Buda kife
jezést, vagy például a Georgia állambeli Bu
dapest kistelepülésről szól a dokumentum, 
nem lehet a Georgia kifejezést használni a tar
talom jellemzésére, mert a dokumentum meg- 
találhatatlan lesz.
Mindebből következik, hogy az egyetemes ma
gyar földrajzi tezaurusz esetében rendkívül sok 
lexikai egységre kell számítani

A homonimák7

Másrészt a homonimák a szaktárgyszavakhoz 
képest sokkal nagyobb számban fordulnak elő, 
ezeket tehát megfelelően választott kiegészítő 
adatokkal el kell különíteni. A 2. ábrán látható, 
hogy 11 János-hegy van Magyarországon; Ber
lin nevű település pedig ötvenszer fordul elő 
a világon. A megkülönböztetésükre az adat
csere-formátum $c almezője használandó, 
amelynek értéke kerek zárójelek között jelenik 
meg. Ugyanakkor egy tezauruszban el kell

dönteni, hogy egységesen mit válasszunk a 
kiegészítő adat értékéül? Mivel nem minden 
hegy esetében adható meg, hogy melyik 
hegységhez tartozik, nem minden kistáj neve 
értelmezhető köznyelvi szinten, viszont minden 
hegyről megállapítható, hogy melyik település 
határában fekszik (és a településneveket a la
ikus használó is könnyen értelmezni tudja), 
ezért a tezauruszokban a legcélszerűbb a tele
pülés nevével megkülönböztetni a homonim 
helyneveket. A János-hegy esetében ez a követ
kezőképpen fest:

János-hegy (Alsószölnök)
János-hegy (Bánomhegy)
János-hegy (Budapest)
János-hegy (Buzsák)
János-hegy (Egeracsa)
János-hegy (Felsőmocsolád)
János-hegy (Kismaros)
János-hegy (Lovasberény)
János-hegy (Szentmargitfalva)

Ez egyben azt is jelenti, hogy ezek a hegyek a 
megadott település határában fekszenek, azok 
részei.

Ide tartozik, hogy léteznek olyan földrajzi 
megjelölések, melyek nem csupán vagy nem 
teljesen a földfelszín részleteinek azonosítására 
szolgálnak, és nem is igazgatási területegységek 
vagy elkülönült lakott helyek. Ilyenek a városok 
ligetei, parkjai, lakótelepei, a közlekedési 
létesítmények (út, utca, tér, vasútvonal, autópálya 
stb.), épületek és egyéb létesítmények (ház, 
kastély, állomás, gát stb.) valamint egyéb, nem 
meggyökeresedett, véletlenszerű helynevek 
(homokgödör, kertek alja, telek, országhatár 
stb.). Ezek száma végtelen, és mert nagyon 
szorosan összetartoznak az adott településsel, 
nevük az adott település nevét követi. Például:

Ajka. Jubileumi park 
Budapest. 2. kerület 
Budapest. Karolina út 
Budapest. Istvánmező
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Budapest. Wekerle-telep 
Budapest. 3. kerület, Széchenyi-telep 
Budapest. 15. kerület, Széchenyi telep 
Eger. Érsek-kert 
Horvátország. Karolina út 
Székesfehérvár. Bory-vár 
Veszprém. Jeruzsálemváros

A névváltozások5

Harmadrészt pedig a földrajzi neveken belül az 
igazgatási egységek (települések, területek) ne
vei rövid időszakon belül is változnak. Borsod 
vármegyéből 1912 után Borsod és Kishon k. e. 
e. (közigazgatásilag egyelőre egyesített), 1945 
után pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
lett. A középkortól létezett Sáripuszta 1924- 
1940 között Aleksa Santic, 1940-45 között 
Hadikkisfalu, utána megint Aleksa Santic lett, ma 
meg a fenti neveken kívül hívják Babapusztának 
és Katymár-szállásnak is. Ugyan ide tartozik, 
hogy a római kori és középkori neveket is össze 
kell kapcsolni a mai településekkel ahhoz, hogy 
adott esetben a keresés eredményes legyen 
(nemcsak Aquincum ot Óbudával, hanem 
Brigetiot Ószőnnyel, vagy a középkori Álba 
Júliát Gyulafehérvárral).
A települések változásainak követése a tezauru
szokban viszonylag egyszerűen megoldható az 
’előtte-utána’ reláció alkalmazásával (melyet a 
magyar tezaurusz szabvány az E-R relációjellel 
jelöl). Például:

Rásony- [Abaújsáp be-
Abaújsáp R sáp- olvadt Rásony-

berencs berecsbe]
_ [A moldvai faluFogadj-  ̂ 7 7 . , 7
. , _ Fogadj- lakosai attele-ísten R . ..7 _ 7 , 7 .__ __ x isten pultek a bácskai
(M0ldVa)_______________ újfaluba]

„ [Győrszent-
Gyor- _ ' i t_ Pannon- marton beol-
szent- R . . 7 „, halma vadt rannon-marton 7 7 ,7 _

na Imabaj

[Gyöngyfába
Hernádfa R Gyöngyfa beolvadt

Hernádfa]
[Gyöngyfába

Ranódfa R Gyöngyfa beolvadt
Ranódfa]

^ , _ .. [Sárospatakomon- _ György- 7 ,7 7. ,7 
x _ R 7, bol kiváltpatak tarló _ .

GyorgytarloJ

A magyar vármegyék és megyék, és a külföldi 
államok velük azonos szintű igazgatási egysége
inek változásai szintén a fenti módon oldhatók 
meg, de esetükben a tezauruszban összefoglalóan 
is át kell tudni tekinteni az egyes időszakok 
igazgatási rendszerét, hogy a kereső és az osztá
lyozó megfelelő támogatást kapjon. Ennek érde
kében korszakhoz kötötten is fölvesszük az adott 
ország nevét, és ezeket a deszkriptorokat alá
rendeljük a közigazgatási rendszernek. Például 
Magyarország esetén:

m „ MagyarországMagyarorszag .. ^
1723-1876 között» F koz'gazgatasl

rendszere
, ,  MagyarországMagyarorszag . .. r
1876-1920 között F

rendszere
_ , , MagyarországMagyarorszag . T f
1921-1938 között F kozigazgatasi

rendszere
Magyarország Magyarország
1938-1941(1944) F közigazgatási
között rendszere
Magyarország Magyarország
1945(1949)- F közigazgatási
1983(1989) között __  rendszere______
„ ,  , MagyarországMagyarorszag . . .
1989-töl F koz'gazga,íls‘

rendszere

E deszkriptorok alatt összekerülnek az adott kor
szak hivatalos igazgatási egységei. Például:
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Magyarország 1921-1938 között
F Magyarország közigazgatási rendszere 
A Abaúj-Torna vármegye

Bács-Bodrog vármegye 
Baranya vármegye 
Békés vármegye 
Bihar vármegye
Borsod és kishon k. e. e. vármegye 
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. 
vármegye
Csongrád vármegye 
stb.

Az ’előtte-utána’ relációval fejezhetők ki a vál
tozások. Például:

Abaúj-Torna vármegye
F Magyarország 1921-1938 között 
R Borsod-Abaúj-Zemplén megye [később 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye]
E Abaúj vármegye [beolvadt Abaúj vármegye 

(megmaradt része)]
Torna vármegye [beolvadt Torna vármegye 
(megmaradt része)]

Mindebből az következik, hogy egy olyan egye
temes tezaurusznak, mint a Geotaurusz [12], a 
teljesség igényével tartalmaznia kell nemcsak 
magukat a földrajzi neveket, hanem a kapcso
lataikat is, hasonlóan, ahogy a térinformatikai 
webszolgáltatások ma felkínálják a keresett föld
rajzi hely kapcsolódásait a közeli helyekkel (lásd 
például a 4. ábrát).

A névváltozatok

Negyedrészt, a földrajzi tulajdonnevekre az 
összes szótípus között a leginkább jellemző 
a névváltozatok nagy száma. Egyrészt szinte 
minden névnek van szinonimája, másrészt 
gyakori, hogy a szinonimák száma rendkívül 
nagy. Például (a Geotauruszban szereplő 
változatokat dőlten, a deszkriptorokat félkövéren 
írtuk):

Érsekújvár Esseg Algyő
Neuhaus Essegg Al-Győ
Neuhäusel Essegh Al-győ
Neu-Häusel Essek Allgyő
Neuhausei Eszék All-Győ
Neuhäusl Ősiek Alsógyő
Neuheusel Osijek Alsó-Győ
Neuheuselin Ősik
Neuheusl Osseck
Neuheüsel Ossig
Neuhüssel Oszik
Neühaüsel
Nővé Zámky
Novezamki
Novum Castellum
Novum Castrum
Újvár

Még a terminológiailag teljességre törekvő for
rások [8] [14], melyek igyekeznek a helyesírási 
változatokat is közölni, sem tartalmaznak min
den változatot egységesen. Az információkereső 
nyelv szempontjából a névváltozatok ilyen mér
vű teljességére a lexikai egységek szintjén töre
kedni a szókincs áttekinthetőségét veszélyezteti. 
Az információkereső tezaurusz ugyanis se nem 
terminológiai szótár, se nem nyelvészeti gyűjte
mény. Különösen nem szabad elavult névalak
kal, ráadásul elavult idegen nyelvű névalakokkal 
megterhelni. Az újkorban a szabályozatlan he
lyesírás miatt szinte minden településnek létez
tek pusztán helyesírási jellegű névváltozatai. 
Azért sem szükséges a lexikai egységek szintjén 
fölvenni minden névváltozatot, mert többségük 
betűrendileg ugyanazon a helyen csoportosul, 
ezért ha közülük egy nemdeszkriptorként szere
pel, akkor megfelelő ugrópont annak a kereső
nek, aki adott névváltozatból indul ki. Érsekújvár 
esetében például a magyar Érsekújvár mellett a 
hivatalos szlovák Nővé Zámky (és esetleg az új
korban a leggyakoribb Neuhäusel) elég kell hogy 
legyen, az utóbbi kettő nemdeszkriptorként.
Az alaktani és egyéb, jelentéktelen néwáltoza-
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tokát a lexikai egységek megjegyzéseként lehet 
megadni. Például:

Érsekújvár
Történet: Eredetileg csak a 16. sz. elején épült 

két vár közül a Nyitra jobbparti neve 
(a bal parti Oláhújvár). A mai város 
területén Nyárhíd, Lék, Gúg, Győrök, 
falvak helyezkedtek el, melyek 1691- 
ben olvadtak össze Érsekújvár néven 

Vált.: Neuhaus, Neu-Häusel, Neuhäusl, 
Neuheusei, Neuheuselin, Neuheusl, 
Neuheüsel, Neuhüssel, Neühaüsel, 
Novezamki, Novum Castrum 

H Neuhäusel
Nőve Zámky 
Novum Casteilum 

HV Újvár
T Nyitra vármegye

János-major 
Margithalma 
Nagyliget 
Nyitrai-telep 
Új gúg

3.2 A kapcsolatok fajtái és gazdagsá
guk10

A Geotaurusz relációtípusainak és feladatának 
köszönhetően az egyes földrajzi helyek közötti 
kapcsolatokat nem horizontálisan (puszta 
közelség-távolság viszonyként) jeleníti meg, 
ahogy ezt a webes keresőkben megvalósítják 
(lásd például a 4. ábrán), hanem a kapcsolat 
típusa szerint.
A földrajzi helyek egyik kitüntetett jellegzetes
sége, hogy rész-egész relációkban kapcsolódnak 
egymáshoz. Más szóval, a kisebb földrajzi objek
tum, igazgatási egység mindig kapcsolódik vala
milyen nagyobbhoz. A János-hegy a következő, 
egyre nagyobb egységek része: Budai-hegység, 
Budai-Pilisi-hegység, a Dunazug-hegyvidék, 
Dunántúli-középhegység, Dunántúl, Kárpát
medence, Közép-Európa, Európa. Sáripuszta a 
Zombori járás, Bács-Bodrog vármegye része, a

mai Hadikkisfalu pedig Zombor község (obcsina, 
nem azonos Zombor városával), rajta keresztül 
Nyugat-Bácska, a Vajdaság, Szerbia, a Balkán, 
Dél-Európa, Európa része. Például:

Dunazug-hegyvidék
T Dunántúli középhegység
P Budai-hegység

Pilis (hegység)
Galga-völgy

T Keleti-Cserhát
P Galga

Zombori járás
T Bács-Bodrog vármegye
P Hadikkisfalu

Veszprém
T Veszprém vármegye

Veszprémi kistérség 
P Veszprém. Felszabadulás úti

lakótelep

A partitív összefüggések mellett a generikus 
összefüggéseknek is fontos szerepük van a ke
reshetőségben: minden földrajzi objektum vala
milyen fogalom fajtájának terjedelmébe esik: a 
János-hegy budai hegy, a budai hegy Pest me
gyei hegy, a Pest megyei hegy magyarországi 
hegy, a magyarországi hegy európai hegy. Ez 
első látásra teoretikusnak tűnik, de számos eset
ben hasznos, átfogó tájékoztatást kaphatunk az 
összetartozó földrajzi egységekről. Például:

János-hegy
F budai hegy

Mátra
F magyarországi hegység

Zagyva
F Szolnok megyei folyóvíz

Nagykanizsa
F megyei jogú város

Bak (Zala megye)
F Zala megyei település
T Hannamajor

Hannamajor
F Zala megyei kistelepülés
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Ha egy földrajzi helynek nagyon sok részét ves
szük fel a tezauruszba, az egyes részeket célsze
rű összevonni közös fölérendelttel, és csak ezt a 
közös fölérendeltet kapcsoljuk rész-egész relá
cióban az átfogóbb helyhez. Például:

budai hegy
A Csúcs-hegy (Budapest)

Farkas-hegy
Fazekas-hegy (Budapest) 
Gellért-hegy (Budapest) 
Hármashatár-hegy (Budapest) 
Isten-hegy (Budapest) 
János-hegy (Budapest) 
stb.

T Budai-hegység

Budai-hegység
F magyarországi hegység
T Dunazug-hegység
P budai hegy

Tétényi-fennsík
A fenti eljárás indoka a praktikus szempontok 
mellett az a fogalomelméleti tény, hogy a ge
nerikus fölérendelt fogalom tulajdonságait az 
alárendelt fajfogalmak öröklik [33]. Ha a Já- 
nos-hegy a budai hegy fajtája, és a budai hegy 
része a Budai-hegységnek, akkor a János-hegy 
is része a Budai-hegységnek. Ez a szabály nem 
azonos a partitív reláció tranzitivitásával, tehát 
azzal, hogy ha egy egésznek valami része, és ez 
utóbbinak is van része, akkor ez a rész is része 
az egésznek. Például a budai hegy része a Bu
dai-hegységnek, az pedig része a Budai-Pilisi 
hegységnek, akkor a budai hegy is része a Bu
dai-Pilisi hegységnek.
A tezauruszok E-R (kiindulása-következése) 
oksági relációtípusa az előzőkben tárgyalt 
névváltozások kifejezése mellett (előzmény e- 
folytatása) további fontos földrajzi jellegű 
összefüggés, mégpedig a földrajzi objektumok 
átalakulásának (eredete-eredménye/folytatása) 
feltüntetésére alkalmas. Például 
Galga R Zagyva R Tisza R Középső-Duna 
R Alsó-Duna R F ekete-tenger

A tezauruszok X (egyéb összefüggés) relációtí
pusa a helybeli közelség feltüntetésére alkalmas. 
Például:

Bodza- X Bodza [a szoroson fo-
szoros (folyó) lyik át a Bo

dza]
Horto- X Hajdú [nagyrészt
bágy vármegye Hajdú várme

gye területén 
fekszik]

Horto- X Hortobágy- [területén fo-
bágy (folyó, lyik át a Kö-

Körös) rösbe ömlő
Hortobágy]

János- X Budakeszi- [mellette (a
hegy erdő közelében) fek

szik a Budake
szi-erdő]

Verseg X Kiskartal [mellet
te (a közelé
ben) fekszik a 
Kiskartal]

Verseg X Nógrádi-patak [mellette (a
közelében) fo 
lyik a Nógrá
di-patak]

A természetföldrajzi képződmények egyszerre 
tartoznak nagyobb természetföldrajzi képződ
ményekhez és egyszerre fekszenek adott tele
pülés határában. Mindkét irányból biztosítani 
kell, hogy a kereső rájuk találjon.
Például a Tétényi-fennsík a Budai-hegység ré
sze, és Nagytétény határában fekszik. Hogy 
megkülönböztessük a két összefüggést, egyez
ményesen az első esetben a partitív relációt hasz
náljuk („része”), a második esetben a helybeli 
közelség („helye”) relációt:

Tétényi-fennsík
T Budai-hegység
X Nagytétény

Számos olyan eset van, amikor a természetföld
rajzi hely (hegy, kisebb tó stb.) egyszerre több 
település határába esik. Kékes (a hegy) dél felől 
Gyöngyös, észak felől a Párád határán fekszik.
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Például botanikai szempontból nem mindegy, 
hogy a gyöngyösi déli, vagy a parádi északi 
oldaláról van szó. Ilyenkor mindegyik település- 
nevet hozzákapcsoljuk a hegy nevéhez:

Kékestető
T Magas-Mátra
X Gyöngyös

Párád

A tezaurusz és a benne feltüntetett kapcsolatok 
hasznát az alábbi példával szemléltetjük. 
Akinek a János-hegyről kell a lehető legtöbb 
adatot beszereznie, a tezauruszt nem tartalmazó 
hagyományos rendszerben két helyen fogja 
keresni: a János-hegynél és Budapestnél. Az 
első helyen alig talál valamit (ráadásul közte 
nemcsak a budapesti, hanem más János-hegyről 
szóló találatok is lehetnek), vagy semmit, a 
másodikon pedig a rendkívül sok találat között 
csak nagyon sok idő ráfordításával találja meg 
a számára relevánsakat.
A Geotaurusszal támogatott keresőrendszerben 
a János-hegy deszkriptorcikke a következőket 
tartalmazza:

János-hegy (Budapest)
H Johannisberg (Budapest)
F budai hegy

Pest megyei hegy 
T Budapest. 12. kerület
X Budakeszi erdő

Frank-hegy
Budapest. János-hegyi kilátó
János-hegy vasútállomás
Makkosmária
Normafa
Svábhegy
Széchenyi-hegy
Szépjuhászné
Zugliget

A kereső elsőször a János-hegy (Budapest) alap
ján megtalálja azt a pár dokumentumot, amely 
a területről szól, majd a János-hegy (Budapest)

kapcsolatain továbbkeresve megtalálja a Bu
dai-hegység térképeit, Budapest térképeit és 
Pest megye térképeit is, esetleg a János-hegy 
kapcsolódó helyein további dokumentumokat a 
kilátóra vonatkozóan, és az egyéb kapcsolato
kat olyan nevesebb, a közeli területen található 
helyekhez, melyeket a munkájához jól fel tud 
használni: például Zugliget, a János-hegyi vas
útállomáson keresztül a Széchenyi-hegyi Gyer
mekvasút), Normafa, Széchenyi-hegy (a Széche
nyi-hegy en keresztül a Fogaskerekű vasút) stb. 
A Johannisberg nemdeszkriptor ismerete alap
ján pedig akár a weben, akár címek szerint, akár 
más, például német nyelvű adatbázisban folytat
hatja a keresést.
Könnyen belátható, hogy a János-hegy deszkrip- 
torcikkében szereplő minden egyes kapcsolatra 
emlékezetből keresni meglehetősen bizonyta
lan és időigényes, még ha olyan helytörténész
ről lenne is szó, aki az általa kutatott terület név
anyagát messzemenően ismeri, a laikus kereső
ről nem beszélve.
A János-hegy fenti deszkriptorcikke lényegében 
a 4. ábrán látható webes keresőszolgáltatás 
által felkínált struktúra megfelelője tezaurusz
formában.
Hasonló helyzetbe kerülhet a magyar kutató, 
aki például a berlini Staatsbibliothek online ka
talógusában a magyarországi térképeket szeret
né megtalálni a Dunántúli-középhegységről. Ha 
nincs tezaurusz, amely támogatja a kereséskor, 
nagyon kell ismernie a Dunántúli-középhegy
ség szerkezetét, hogy megtalálja a fellelhető 
kevés dokumentumot. A mai könyvtári rend
szerek online katalógusaiban legfeljebb egy
szerű mutatókat talál, ezek a kapcsolatok meg
jelenítésének hiányában valójában rosszabbul 
használhatók, mint akár az ETO, vagy az ehhez 
hasonló hierarchikusan felépített rendszerek. A 
Staatsbibliothek régi hierarchikus katalógusában 
olyan, teljesen eldugott helyeken találhatók tér
képek a fenti tárgykörben, melyek pusztán az 
online mutatóra támaszkodva megtalálhatatla- 
nok maradnának.
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3.3 A magyarázatok

A földrajzi helyek közötti összefüggések adott 
esetben meglehetősen bonyolultak lehetnek, 
különösen, ami az igazgatási egységek változásait, 
az összevonásokat és a szétválásokat illeti. A 
tezauruszok relációtípusaival nem lehet mindig

egyértelműen, még kevésbé részletesen leírni 
ezeket. Erre a feladatra a lexikai egységekhez 
fűzhető m agyarázatok alkalm asak. Ezt a 
lehetőség egy egyetemes földrajzi tezauruszban 
különösen fontos kihasználni.
A magyarázatokat a besorolási adatok adatcsere
formátuma is tartalmazza [9] (2. táblázat).

2. tablazat
A tezaurusz megjegyzései

A meghatározások általában akkor szerepelnek, ha a földrajzi hely értelmezése nem teljesen magától
értetődő. Például:
Abruzzo
Magyarázat: Dél-Olaszországi régió az Adriai

tenger és az Appenninek között 
A középkorban a Spoletoi Herceg
ség része

HV Abruzzi
T Dél-Olaszország

Spoletoi Hercegség 
= Abruzzók

Abruzzók
Magyarázat: A Középső-Appenninek déli ré

szét alkotó hegység a Metauro és 
a Sangro folyók között 

HV Abruzzi
T Középső-Appenninek
= Abruzzo

Ad Statuas
Magyarázat: Római település Vaspuszta (Gönyű), 

illa Tolna megyei Várdomb helyén 
T Pannónia Superior
R Várdomb

Vaspuszta 
X Gönyű

A megjegyzések leggyakrabban történetiek, 
az adott igazgatási egységgel összefüggő 
változásokat írják le. Például:

Abdalóc
Magyarázat: 1971-ben Csejke (Eisenberg an 

der Pinka), Németlövő (Deutsch 
Schützen), Pokolfalu (Höll) és 
Pósaszentkatalin (Sankt Kathrein im 
Burgenland) helységekkel egyesítve 
Deutsch Schützen-Eisenberg (Né- 
metlövő-Csejke) néven, ettől kezdve 
kataszteri helység (résztelepülés)

H Edlitz in Burgenland
Hobdelci 

HV Edlitz
T Deutsch-Schützen Eisenberg

Szombathelyi járás
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Ada Kále
Magyarázat: Dunai sziget a Kazán-szorosban

T: 1878-ig török birtok, utána magyar
megszállás alatt, 1913-ban Új őrs óva 
néven Krassó-Szörény vármegyéhez 
csatolták, 1920-tól a romániai Bánát 
része, 1968-ban az aldunai erőmű 
építése következtében víz alá került, 
török lakossága kivándorolt, páratlan 
építészeti értékei megsemmisültek

L Újorsova

Adorjánvár
T: Adorjánvár várrom: Szalárd -  Sálard 

m ellett E-ra, a Berettyó (Barcáu) 
folyónál

Forrás: Adorján <CS és FE>, Adorján vár 
<FE>

H Adorian
X Szalárd

Bagolasánc
T: 1963-ig Bagolasánc (korábban két külön 

rész, Bagola és Sáncz, más előfordulásban 
Sánci major). Sánc falurészt már 1963-ban 
Nagykanizsához csatolták. Bagolal 1981- 
ben lett Nagykanizsa része (Bagola része 
még Kisfakos vagy Kisfakos-puszta)

H Bagola
F Zala megyei település 

Cobanac
M: Csobánka délszláv neve
L Csobánka

A használati m egjegyzések biztosítják a 
lexikai egység egyértelmű alkalmazását az 
osztályozáskor. Például:

Csepel
Használat: Csak akkor használandó, ha az 

1950 előtti Csepelről van szó 
Történet: 18. századi alapítású német 

település. 1949-1950 között város, utána 
Budapest 21. kerület 

H Tscepele 
Tschepele 

T Csepel-sziget 
Kispesti járás 

R Budapest. 21. kerület

Az alkalmazás történetéről szóló megjegyzésekkel 
lehet emlékeztetni arra, hogy a lexikai egység 
névalakján már változtattak. Ezzel meg lehet 
akadályozni, hogy a későbbiekben a kifejezést 
a korábbi változások ismeretének hiányában ne 
változtassák folyton ide-oda. Például:

Egri vár
Használat: Mind a mai Eger város kerülete, 

mind pedig a középkori vár esetén 
használandó

Vált.: Korábbi névalakja Eger (vár) ’volt 
F egri városrész

észak-magyarországi vár

A deszkriptorcikkek részletessége a gyakorlati 
igények függvénye. Nagyobb vagy népszerűbb 
települések esetében, melyekről sok dokumentum 
szól, törekedni kell a földrajzi kapcsolatok mi
nél részletesebb feltüntetésére. Ilyen eset pél
dául Eger, amelyen belül csak a várról is több 
száz dokumentum létezik. Ezzel szemben a Fü- 
zéri várról és Füzér településről nincs annyi do
kumentum, ami szükségessé tenné mind Füzér, 
mind a Füzéri vár deszkriptorként való felvételét. 
Később, a dokumentumok gyarapodása indokol
hatja a szétválasztás elvégzését. Ugyanakkor spe
ciális vagy helyi gyűjtemények, anyaguk össze
tételénél fogva dönthetnek úgy, hogy ott mindkét 
tárgyi kifejezést felveszik. A Geotauruszban a 
teljes magyarországi névválaszték kínálatára 
törekszünk. Belőle például az egyetemes célú 
Köztauruszba csak azokat a lexikai egységeket 
vesszük föl, melyek a Köztauruszt használó
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könyvtárakban lehet fontos. Az Országos Széc
hényi Könyvtár Térképtárában viszont magát a 
Geotauruszt használják, mert a Térképtár gyűj
tőkörében mind magyarországi, mind külföldi 
vonatkozásban nagyon speciális igényeket kell 
kielégíteni.
Előfordulhatnak olyan értelmezési esetek, me
lyek ellentmondóak. Ilyenkor belső megjegyzés 
szerepel, többnyire a forrásra vonatkozó meg
jegyzéssel együtt. Különösen gyakoriak az ilyen 
megjegyzések azokban az esetekben, amikor 
a nemzet- vagy pártállami elkülönülés szel
lemében nyilvánítottak önálló tájnak természet- 
földrajzilag nem indokolt területeket. Az utolsó 
ilyen kataszter 1990-ben jelent meg [16]. Idő
közben napvilágot láttak olyan tájrendszerek is, 
melyek az állami kereteken túllépve, a Kárpát- 
Pannon térség egészét, s így a természetföldrajzi 
jellemzőket inkább figyelembe vették [8]. Azál
tal, hogy a térség államainak többsége már csat
lakozott az Európai Unióhoz, az utóbbi szemlélet 
fokozatosan az előtérbe kerülhet.
Egy földrajzi tezauruszban mindegyik szemlélet 
által létrehozott kifejezésnek szerepelnie kell, mi
vel mindegyik szemlélet jegyében születhetnek 
dokumentumok, és az ezekben tárgyalt tájegy
ségek egymással nem helyettesíthetők, lévén 
áthidalhatatlan a szakadék a szemléletek kö
zött. A tezauruszban ezekre az ellentétekre a 
belső megjegyzésekben hívható fel a figyelem. 
Például:

Nyugat-magyarországi-peremvidék
Belső mgj.: A „Magyarország kistájainak 

katasztere ” (1990) szerint a Felsőőrség, 
a Sopron-Kőszegi hegyvidék és a Vasi
hegyhát M agyarországi része ibő l 
összetevődő önálló kistáj. Lényegében 
megfelel a Hajdú-Moharos szerinti (2002) 
„Nyugat-Dunántúl ” tájnak.

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 
(1990); Hajdú-Moharos József; Hevesi 
Attila: A Kárpát-Pannon térség táj tago
lódás a, 2002.

L Nyugat-Dunántúl (táj)

Győri-medence
Belső megj.: A ,, Magyarország kistájainak ka

tasztere” (1990) szerint csak a Duna élő 
hordalékkúpja, azaz a Szigetköz, Mosoni- 
síkság, Fertő-Hanság-medence és a Rá
baköz.

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 
(1990); Hajdú-Moharos József; Hevesi 
Attila: A Kárpát-Pannon térség táj tago
lódás a, 2002.

H Kisalföld és peremvidéke 
Kleine Ungarische Tiefebene 
Malá Dunajská nízina 

T Kárpát-medence 
P Győr-Esztergomi-síkság 

Honti-medence 
Kemeneshát 
Kisalföld
Nyitra-Barsi-halomvidék 
Rábántúli-kavicstakaró 

X Sokoróalja

Cocos (Keeling)-szigetek
Használat: Az MSZ EN 23166:1995 szerint ez 

a szabványos államnév. A Kartographia 
világatlaszában Kókusz (Keeling)- 
szigetek szerepel 

L Kókusz (Keeling)-szigetek

A forrásadat biztosíthatja, hogy a lexikai egy
séggel kapcsolatos jelentésnek pontosabban 
utána lehessen nézni. Példákat az előzőkben 
láthattunk.
Egy tezauruszban kezdetben nem tartozik min
den lexikai egységhez megjegyzés, és nem is kell, 
hogy tartozzék. A megjegyzéseknek nincs termi
nológiai érvényük, mert az információkereső 
tezaurusz nem terminológiai szótár. Arra valók, 
hogy a használót az osztályozás és a keresés 
érdekében tájékoztassák. Az információkereső 
tezauruszban számos terminológiai probléma 
egyszerűen áthidalható azzal, hogy a vitás kife
jezések között „ lásd” kapcsolatokat hozunk lét
re. Más szóval kijelölünk a vitatott kifejezések 
között deszkriptort vagy deszkriptorokat, és a
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többi helyett ezeket kell az osztályozásra hasz
nálni. így egyértelműen szabályozhatók az eltérő 
terminológiát használó szerzők művei.
Mivel tezauruszkészítéskor nemcsak tezaurusz
szerkesztő szakemberre, hanem az egyes kife
jezések használatában jártas szakemberekre is 
szükség van, sok felesleges erőfeszítés takarít
ható meg, ha a tezauruszszerkesztő érvényesíte
ni tudja a fenti módszertani elvet. Végső soron 
ugyanis a tezaurusz interdiszciplináris munka 
eredménye, amelyben mind a tezauruszszer
kesztés, mind a szakterületek ismereteit össze 
kell tudni hangolni [19].
A jó tezaurusz a használat során alakul ki. Az 
egyre bővülő megjegyzések következtében lesz 
egyre használhatóbb a tezaurusz.

3.4 A tezaurusz polihierarchikus jellege

A polihíerarchia fogalma

A tezauruszok polihierarchikus szerkezetűek, 
azaz a fogalmaknak egynél több fölérendeltjük 
lehet (több dolog fajtái lehetnek), a földrajzi he
lyek és igazgatási egységek pedig egynél több 
átfogóbb, nagyobb helyhez, egységhez tartoz
hatnak.
A szokásos, Magyarországon kialakított tájrend
szerek ezzel szemben monohierarchikusak, az
az a résztáj csak egyetlen átfogóbb, nagyobb 
tájhoz tartozhat, többhöz nem. Ez azonban nem 
azért van így, mert elvileg lehetetlen, hogy egy 
tájrendszer polihierarchikus legyen, hanem 
egyrészt azért, mert a földrajzi szakemberek ezt 
többnyire elképzelhetetlennek tartják, másrészt 
a nemzetállami szemlélettel a polihíerarchia 
szöges ellentétben áll; a kettő összefügg.
A tezaurusz polihierarchikus jellege teszi le
hetővé, hogy benne egyszerre több tájrendszer 
összefüggései is rögzíthetők. Többnyire elég

hozzá, hogy adott földrajzi helyet több más táj
hoz is hozzákapcsoljuk rész-egész (partitív) re
lációban.

Különböző táj rendszerek egybeolvasztása a 
polihíerarchia és a tezaurusz megjegyzései 
alapján

Magyarországon az utolsó hivatalos táj rendszer 
1990-ben készült el [16], lényegében még a Ká
dár-rendszerben érvényes szűk államterületi 
szemlélet alapján. Hajdú-Moharos József és 
munkatársai a 90-es években kidolgozták a 
Kárpát-Pannon térség politikai határoktól és 
szempontoktól független természetföldrajzi 
táj rendszerét, mely azonban (egyelőre) nem 
számít hivatalosnak. A dokumentumok szerzői 
(demokráciában) maguk döntik el, miről és mit 
publikálnak, más szóval mindkét tájrendszer hí
vei lehetnek szerzők. Következésképp mindkét 
táj rendszer fogalmai szerint kell tudni a doku
mentumokat osztályozni, és arra is számítani 
kell, hogy a felhasználó is bármelyik tájrendszer 
megnevezései alapján kíván tájékozódni.
A Geotauruszba tehát beépítettük mindkét táj- 
rendszer egységeit és a közöttük fennálló rész
egész viszonyokat. Ahol ez nem volt lehetséges, 
ott megjegyzésekkel igazítjuk el a felhasználót. 
Az alábbiakban a hivatalos és a Hajdú-Moharos- 
féle tájrendszer egy részletét hasonlítjuk össze. 
A félkövér kifejezések deszkriptorként, a kerek 
zárójelek közötti sovány kifejezések H (helyett) 
relációjellel nemdeszkriptorként szerepelnek a 
Geotauruszban. Szögletes zárójelek közé tettünk 
néhány megjegyzést az eltérésekről, T (egésze) 
relációjellel jelölve, ha az adott rendszerben 
a másikhoz képest más nagyobb tájhoz lett a 
táj besorolva. Ha a két táj lényegében azonos, 
= jel jelöli. Ha tágabb vagy szűkebb, a <, ill. > 
jelek jelölik. Ha egyébként azonos tájak nem 
egymással szemben helyezkednek el, de azono
sak, azt kétirányú nyíl jelzi.
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Magyarország kistájainak katasztere (1990) A Kárpát-Pannon térség tájtagolódása (2002)

Nyugat-magyarországi peremvidék <Nyugat-Dunántúl
Alpokalja = Sopron-Kőszegi hegyvidék

Kőszegi-hegység = Kőszegi-hegység
Vas-hegy és Kőszeghegyalja = Vas-hegy
Pinka-sík = [—»Pinka-fennsík T Rábántúli-

kavicstakaró]
Soproni-hegység = Soproni-hegység

Fertőmelléki-dombság = Fertőmelléki-dombság
Soproni-medence = Soproni-medence

Felső-Őrség-Vasi-Hegyhát Mura-Rába dombvidék
Felső-Őrség = Felsőőrség
Vasi-Hegyhát Felső-Kemeneshát] Alsóőrség

Rábántúl-kavicstakaró (H Sopron-Vasi-síkság) T  Vendvidéki-dombság 
Ikva-sík > /  Jíetés
Répce-sík Lendvai-hegy
Gyöngyös-sík /  /  Felső-Rába-völgy
Rábai-teraszos sík /
Rába-völgy /  /  Rábáninneni-kavicstakaró

Kemeneshát /  /
[Kemenesalja T Marcal-medence] /  /  = Kemenesalja
AIsó-Kemeneshát j  /  Alsó-Kemeneshát
Felső-Kemeneshát /  /  = Felső-kemeneshát (=Vasi-hegyhát)

Zalai-dombvidék /  /  > Zalai-dombvidék
Nyugat-Zalai-dombság J J

Hetés (Kerka-vidék+Alsóőrség) ^ . Közép-Zalai-dombság
Göcsej (H Közép-Zalai-dombság) = [  Göcsej
Felső-Zala-völgy < /  Zala-völgy

Kelet-Zalai-dombság /
Alsó-Zala-völgy
Egerszeg-Letenyei-dombság [= Közép-Zalai-dombság]
Principális-völgy = Principális-völgy
Zalaapáti-hát = Zalaapáti-hát
Zalavári-hát = Zalavári-hát

Muravölgyi-sík < Dráva-Mura-dombvidék
Mura-balparti-sík < Alsó-Mura-sík

A két tájrendszer fenti tájai a Geotauruszban a következőképpen olvadnak össze, azaz kapcsolódnak 
egymáshoz rész-egész (partitív) relációban:
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Nyugat-dunántúli régió 
Nyugat-Dunántúl (táj)

Alpokalja
F ertő-melléki-dombság
Kőszegi-hegység
Pinka-fennsík
Soproni-hegység
Soproni-medence
Vas-hegy

Felsőőrség-Vasi-Hegyhát
Felsőőrség
Vasi-Hegyhát [  ̂Felső-Kemeneshát] 

Kemeneshát
Alsó-Kemeneshát
Felső-Kemeneshát

Rábántúli-kavicstakaró (H Sopron-Vasi- 
síkság) [egyben része a Győri-medencé
nek is]

Gyöngyös-sík
Ikva-sík
Pinka-fennsík
Rábai-teraszos-sík
Répce-sík
Rába-völgy

Alsó-Rába-völgy 
F első-Rába-völgy 

Zalai-dombvidék
Kelet-Zalai-dombság

Alsó-Zala-völgv
Principális-völgy
Zalaapáti-hát
Zalavári-hát

Közép-Zalai-dombság (H Egerszeg- 
Letenyei-dombság) 
Nyugat-Zalai-dombság 

Felső-Zala-völgv 
Göcsej 
Hetés 

Zala-völgy
Alsó-Zala-völgv 
F első-Zala-völgv

Alsó-Mura-sík (H Muravölgyi-sík) 
Mura-balparti-sík

Nyugat-Dunántúl (táj)
Alpokalja

Sopron-Kőszegi-hegyvidék 
Kőszegi-hegység 
Vas-hegy 
Pinka-sík 
Soproni hegység 
Fertő-melléki-dombság 
Soproni-medence 

Felsőőrség-Vasi-Hegyhát 
Felsőőrség
Vasi-Hegyhát [4 Felső-Kemenes
hát]

Mura-Rába-dombvidék 
Alsóőrség 
Felsőőrség 
F első-Rába-völgy 
Hetés
Lendvai-hegy
Vendvidék

Rábáninneni-kavicstakaró
Kemenesalja [egyben része a Marcal- 
medencének is]
Kemeneshát

Alsó-Kemeneshát
Felső-Kemeneshát

Zalai-dombvidék
Nyugat-Zalai-dombság

Hetés
Göcsej
F első-Zala-völgy

Közép-Zalai-dombság (H Egerszeg- 
Letenyei-dombsá 
Kelet-Zalai-dombság 

Alsó-Zala-völgy 
Principális-völgy 
Zalaapáti-hát 
Zalavári-hát 

Zala-völgy
Alsó-Zala-völgy 
F első-Zala-völgy 

Dráva-Mura-dombvidék
Alsó-Mura-sík (H Muravölgyi-sík) 

Mura-balparti-sík
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Látható, hogy egyes tájak egyszerre több na
gyobb táj részei (az ilyen tájakat aláhúzás je
löli). A tezauruszcikkben ez a következőkép
pen fest:

Kemenesalja
Belső: A „ Magyarország kistájainak katasztere ” 

(1990) szerint a Marcal-medence, Hajdú- 
Moharos (2002) szerint a Rábáninneni 
kavicstakaró része 

T Marcal-medence
Rábáninneni kavicstakaró

Vendvidék
M: A történelmi Magyarország vendek (szlo

vénok lakta része, a mai Magyarországon 
a Vasi-Hegyhát legmagasabb határ menti 
sávja

H Goricko
Vendvidéki-dombság 

T Mura-Rába-dombvidék 
Vendvidék

A Vendvidéki-dombság a Vendvidék természet- 
földrajzi neve. Mivel a Vendvidék köznyelvibb 
változat, ez lett a deszkriptor.
Ha valamelyik táj csak az egyik táj rendszerben 
szerepel, a forrásmegjegyzés tájékoztat róla. 
Például:

Alpokalja
Forrás: Hajdú-Moharos (2002)

H Sopron-Kőszegi-hegyvidék
T Nyugat-Dunántúl (táj)
P Fertő-melléki dombság

Kőszegi-hegység 
Pinka-fennsík 
Soproni-hegység 
Soproni-medence 
Vas-hegy

Nyugat-magyarországi-peremvidék
Belső megjegyzés: A „ Magyarország kistájainak 

katasztere ” (1990) szerint a Felsőőrség, a 
Sopron-Kőszegi hegyvidék és a Vasi-hegy
hát Magyarországi részeiből összetevődő 
önálló kistáj. Lényegében megfelel a 
Hajdú-Moharos szerinti (2002) „Nyugat-

Dunántúl” tájnak
Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 

(2002; Hajdú-Moharos (2002)
L Nyugat-Dunántúl (táj)

Ha eltérés van a táj köznapi és adott tájrendszerbeli 
értelmezése között, megjegyzés tájékoztat róla. 
Például:

Nyugat-Dunántúl (táj)
Megjegyzés: Az Alpok keleti nyúlványainak 

területe, a Zalai-dombvidék és a Mura- 
Rába dombság

Használati megj.: Általános értelemben nem, 
csak a Hajdú-Moharos (2002) szerinti 
értelmezés esetében használandó 

Belső megjegyzés: Általános értelemben a 
Dunántúl nyugati része. Hajdú-Moharos 
(2002) szerint ennél lényegesen kisebb 
(lásd a részeit). A mai Magyarországra 
eső része megfelel a „Magyarország kis
tájainak kataszterében ” (1990) a Nyugat- 
magyarországi-peremvidéknek 

Forrás: Hajdú-Moharos (2002)
T Nyugat-dunántúli régió 
P Alpokalja

Mura-Dráva-dombvidék 
Rábáninneni-kavicstakaró 

X Nyugat-magyarországi-peremvidék 
Ha a tájnevet a két rendszerben eltérő értelemben 
használják, erről m egjegyzés tájékoztat. 
Például:

Vasi-Hegyhát
Használati: Felső-Kemeneshát esetében nem 

használható
Belső: A „ Magyarországi kistájainak katasztere ” 

(1990) szerint az Alsó-Őrségtől nyugatra 
eső, Szentgotthárd, Felsőszölnök és Iváné 
közötti terület. Hajdú-Moharos szerint 
ennek nyugati fele a Vendvidéki-dombság 
része, keleti fele a Felső-Kemenesháttal 
azonos, melynek szerinte szinonimája a 
Vasi-Hegyhát

T F elsőőrség-Vasi-Hegyhát 
f  F első-Kemeneshát

Ha ugyanazt a tájat a két rendszerben eltérően 
nevezik, akkor mindig a Hajdú-Moharos-féle
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névváltozat a deszkriptor és forrásmegjegyzés
tájékoztat. Például:

Sopron-Vasi-síkság
Forrás: Magyarországi kistájainak katasztere 

(1990)
L Rábántúli-kavicstakaró

Rábántúli-kavicstakaró
Forrás: Hajdú-Moharos (2002)

H Sopron-Vasi-síkság 
Vas-Soproni-síkság 
Vas-Soproni-Völgység 
Vasi-dombság 
Vasi-hát

T Győri-medence
Nyugat-magyarországi-peremvidék 

P Gyöngyös-sík 
Ikva-sík 
Pinka-fennsík 
Rábai-teraszos-sík 
Répce-sík

A fentiekből az is következik, hogy a tezauruszban 
nem kell ismerni meghatározott rendszert, mert 
mindig a kereső által választott szóval lehet be
lépni, és a lexikai egységek közötti kapcsolatok 
lehetővé teszik a böngészést (akárcsak az ugró
pontok a weben a „szörfölést”). Ezzel szemben 
a monohierarchikus táj rendszerek, vagy akár az 
ETO segítségével végzett kereséshez ismerni 
kell az adott rendszer szerkezetét és elveit. 
Az ETO-esetében még segítségül lehet hívni 
a könyvtárost, de egy tájrendszerben csak a 
tájrendszert ismerő földrajzi vagy térképész 
szakember igazodik el, aki általában nem áll 
könyvtárakban rendelkezésre. Fia tezaurusz áll 
rendelkezésre, a kereső különösebb nehézség 
nélkül eligazodik a kapcsolatok között, és 
ugyanakkor -  a tezaurusz generikus és partitív 
relációnak polihierarchikus jellege következében 
-  egyszerre több, eltérő nézőpontú tájbeosztás 
között lehet bögészni.

3.5 A földrajzi nevek kapcsolatai a besorolási adatok adatcsere-formátumában

A földrajzi nevek közötti kapcsolatokat a besorolási nevek adatcsere-formátumának erre a célra 
kialakított, ún. utalói mezőiben és almezőben kell rögzíteni [9] (a 3. táblázatban a HUNMARC 
szerinti szerkezet látható).

416 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3



o> A FÖLDRAJZI NEVEK ÉS SZEREPÜK AZ INFORMÁCIÓKERESÉSBEN o>

3. táblázat
A földrajzi nevek kapcsolatai a besorolási adatok adatcsere-formátumában

Adatcsere-formátumban

Az adatcsere-formátum kapcsolatokat keze
lő része ugyancsak nem tökéletes. A $b és $c 
almezők (lásd az 1. táblázatot) helyzete ugyanis 
ellentmondásos. A vezérszó 151-es mezőjében

Tezauruszban:

Budai-hegység
H Ofener Gebirge
Budai-hegyek
H& Budai-Pilisi hegység
F megyarországi hegység
T Dunazug-hegység
P budai hegy
János-hegy (Budapest)
Tétényi fennsík 
X Pilisvörösvári árok

János-hegy (Budapest)
F budai hegy
Pest megyei hegy 
T Budapest. 12. kerület
P Budapest. János-hegyi
kilátó
X Budakeszi-erdő
János-hegy vasútállomás 
Normafa 
Zugliget

ugyanis az almezőnek is szerepelnie kell, a kap
csolatok 450-es és 550-es almezőiben azonban 
nem szerepelhetnek hívójeles formában, csak 
olyan formában, ahogy meg kell jeleníteni őket. 
Jól látszik ez a János-hegy esetében (aláhúzással 
jeleztük az ellentmondás helyét).
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4. Önálló egyetemes földrajzi 
tezaurusz: a Geotaurusz

A földrajzi tulajdonnevek nagy száma, a sok 
homonima, a történelmi változások okozta 
névváltozások 3.1 fejezetben ismertetett prob
lémái miatt célszerűbb volt külön egyetemes 
tezauruszban összefogni a földrajzi neveket, 
mint beolvasztani őket az ugyancsak egyetemes 
Köztauruszba [12] [26]. Egyszerre nem min
den földrajz név használatára kerül sor a Köz- 
tauruszt alkalmazó könyvtári és egyéb rend
szerekben. Azokat, amelyek szükségesek, 
az egyes felhasználók visszajelzései alapján 
vesszük át a Geotaruszból a Köztauruszba, 
amely csak fokozatosan bővül a ténylegesen

használatba vett kifejezésekkel. A Geotaurusz 
alapja Cserbák András emberföldrajzi történeti 
földrajzi tezaurusza volt [3] a maga néhány ezres 
szóállományával.
Az alábbiakban azokat a fontosabb forrásokat 
ismertetjük, melyekből a Geotaurusz névállo
mányát kialakítottuk.

A 19-20. századi magyarországi GNS-adatok 
átvétele

A 90-es évek második felében került sor arra, 
hogy a letöltsük a GEOnet Names Server (GNS, 
Földrajzi nevek hálózati szervere) [15] által 
kezelt adatbázisból a 2.1 fejezetben már említett, 
mai Magyarországra vonatkozó kb. 30 000 
névből álló állományt (7. ábra).

7. ábra
A GNS-szerverről letölthető magyarorsági adatok. A DESIGN oszlopban a névtípus 

(pl PPL = hivatalosan nyilvántartott település, RSTN = állomás,
PPLX = külterületi lakott hely, MT= hegy), az AREA oszlopban a megye szerepel

418 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3



<$> A FÖLDRAJZI NEVEK ÉS SZEREPÜK AZ INFORMÁCIÓKERESÉSBEN <a>

Az adatbázis adatai csak korlátozottan pontosak, 
az NGA vonatkozó leírása is felhívja rá a fi
gyelmet. A pontatlanságok a tezauruszkészítés 
szempontjából abból erednek, hogy a magyar 
névanyag alapjául szolgáló, 1947-1950 körül 
hozzáférhető kartográfiai források a kistele
pülések, dűlőnevek és részben kisebb termé
szetföldrajzi objektumok vonatkozásában szá
mos régies írásmódú névalakot tartalmaznak. A

Újmajor (Ács)
Új máj or (Becsehely) 
Újmajor (Beremend) 
Újmajor (Besnyő) 
stb.

ÚjmajorOl
Újmajor02
Újmajor03
Újmajor04
stb.

A jobb oldalon egy azonosított és egy azonosí- 
tatlan kistelepülés deszkriptorcikke látható. A 
letöltéskor átvettük az UTM-cellákat megha
tározó koordinátaértékeket is, melyek a Q1 és 
Q2 relációjelekkel kapcsolódnak. A Geotaurusz 
jelenleg 26 782 lexikai egység esetében tartal
mazza ezeket a koordinátákat. Azért nem min
den átvett földrajzi név esetén, mivel a nem- 
deszkriptoroknak minősített esetekben a koor
dinátákat töröltük.

A 19-20. századi történelmi Magyarországra 
vonatkozó GNS-adatok átvétele

Elvileg a szomszéd államok, s ezeken belül a 
történelmi Magyarországra vonatkozó GNS- 
adatok is átvehetők, de a szerkesztésük sokkal 
nagyobb munkával járna, mivel ezek a földrajzi 
nevek nem magyarul szerepelnek. Kétségtelen 
azonban, hogy egy ilyen munka elvégzése je
lentős mértékben bővíthetné azt a kulturális 
örökséget, melyet -  főleg a Kárpát-medencén

letöltést követő években ennek az állománynak 
az újraszerkesztésére volt szükség. A munka 
teljesen még ma sincs befejezve, mivel még 
nem sikerült minden nevet pontosan beazono
sítani (csak a névtípus volt egyértelműen meg
állapítható a forrásadatbázis alapján). Ezek a 
lexikai egységek nagyrészt homonimák, és on
nan ismerhetők fel a Geotauruszban, hogy a vé
gükön számozottak. Például:

belül -  a magyar vonatkozású földrajzi nevek 
jelentenek.

A moldvai magyar településnevek

Ugyancsak bedolgoztuk a Geotauruszba a törté
nelmi Magyarország hivatalos településnév-állo
mányát,12 beleértve a járásokat és a vármegyéket 
[14], 13 valamint lényegében az összes magyar 
vonatkozású moldvai településnevet.
Akkora a moldvai magyar névállomány, hogy 
csoportosítani kellett a magyar településneveket. 
A hagyományosan használt tájakat néhány 
esetben ki kellett egészítenünk, hogy a cso
portosítás áttekinthető maradjon. Az alábbi 
deszkriptorcikk ezeket a tájakat tartalmazza. Mi
vel még e területeken kívül is léteznek magyar 
vonatkozású moldvai települések, ezeket a mai 
megyék részeként tüntettük fel (a romániai járási 
beosztást ugyanis egyelőre nem építettük be a 
Geotauruszba).

Új máj or (Ács)
F Komárom-Esztergom megyei kistelepülés 
T Ács
Q1 47.7333333 : 18.0166667 
Q2 474400:180100

ÚjmajorOl
F Békés megyei kistelepülés 
Q1 46.7333333:21.3666667 
Q2 464400:212200
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moldvai magyar településterület
F terület
A Beszterce mente (Moldva)

Román vidéke
Szeret mente (Bákó környéke)
Szeret mente (Bákótól délre)
Tatros völgye 
Tázló mente

Egy moldvai magyar település deszkriptorcikke 
alább látható (a Rakattó dombsága Hajdú- 
Moharos tájbeosztásából való).

Magyarfalu
Magyarázat: Ma Gajácsna része 
Történet: Az 1960-as évekig Unguri volt 
Belső megj.: A legkeletibb mai magyarok lak

ta település 
H Unguri
HV Arini
T Rakattó dombsága

Szeret mente (Bákó környéke)
X Gajcsána

Rekettyés (Bákó-kelet)
A fenti Rekettyéshez azért kellett ennyire 
pontos kiegészítő adatot (hátravetett értelmezőt) 
kapcsolni, mert egyedül Moldvában három ilyen 
nevű falu létezik:

Rekettyés (Abapuszta)
Rekettyés (Bákó, Tázló mente)
Rekettyés (Bákó-dél)
Rekettyés (Bákó-kelet)
Rekettyés (Kiskunhalas)
Rekettyés (Tápiógyörgye)
Rekettyés-sor
stb.

A magyarországi várak

A Geotaurusz már nagyon sok történelmi és mai 
vámevet is tartalmaz. Volt olyan forrás, melyet 
a teljesség igényével dolgozunk fel [14], más 
forrásokat az adatok pontosításához használ
tunk fel. Részletes és átfogó munka Szabó Ti
bor régész adattára14. Az alábbiakban a várak

területi beosztását megadó deszkriptorcikk, és 
egy Fogaras vármegyei vár deszkriptorcikke 
látható.
magyarországi vár

F vár
A délvidéki vár

dunántúli vár 
észak-magyarorzsági vár 
horvát-szlavonorsági vár 
kelet-magyarországi vár 
közép-magyarországi vár

kelet-magyarországi vár
M: A történelmi Magyarország erdélyi,

krassó-szörényi és partiumi vára 
F magyarországi vár

Alsórákos (vár)
Arad (vár)

Tépő (vár)

Tépő (vár)
M: Várrom Alsórákos és Agostonfalva

között a Tépő hegyen, az Alsórákosi- 
vagy Olt-szorosban 

F kelet-magyarországi vár
T Alsórákosi-szoros
X Ágostonfalva

Alsórákos 
Alsórákos (vár)

Egyéb földrajzi névtárak

Létezik ugyan hivatalos magyar földrajzinév-tár 
[15], de ennek nyomtatott formája adatbevitelre 
nem használható, a digitalizált állományához pe
dig nem lehet szabadon hozzáférni. Ugyancsak 
hozzáférhető, de nem letölthető a weben a Sta
tisztikai Hivatal által kezelt „A Magyar Köz
társaság helységnévkönyve ”15. Ez a letölthe- 
tetlenség ennyire közhasznú adatok esetében, 
és a hasonló Egyesült Államokbeli, eredetileg 
katonai rendszerekben használt adatok mai sza
bad hozzáférhetőségének fényében több, mint 
nevetséges.
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Tény, hogy alapvetően emiatt kényszerültünk 
arra, hogy a kevésbé pontos, de hozzáférhető 
külföldi forrásokat használjuk föl a mai ma
gyarországi kistelepülések és mikronevek össze
gyűjtésére, többek között a nemzeti könyvtár 
számára.
Az Árpád-kori Magyarország névanyagának 
adattára16 (főleg) olyan koraközépkori mikro
neveket tartalmaz, melyek egy, a Geotaurusznál 
speciálisabb tezauruszba valók. Ezt érdemes vol
na elkészíteni, hogy a névanyagon belüli keresést 
korszerűvé tegyük, de az állomány nem tölthető 
le, legfeljebb körülményesen kimásolható Word 
állományba.
A lehetőségek szemléltetéséül bemutatunk két, 
egymással a szöveg alapján összefüggő, de az 
Árpád-kori adattárban relációsán nem összekap
csolt szócikket az Ápád-kori Fejér vármegyei ál
lományból (mely akkoriban átnyúlt a Duna ke
leti oldalára), és azt, hogy egy jövőbeni átvétel 
esetén milyen tezauruszcikkben jelenhetne 
meg egy ilyen szócikk, ezúttal felhasználóbarát 
relációnevekkel. A Névarchívumban ez a két 
szócikk így szerepel:

Bábát hegye
’a Kalocsától K-re fekvő Halom határában 
említett hegy’ +71061/272//390: Babathege 
(Gy. 2: 323, 424).
Dabla
’a Kalocsától K-re fekvő Halom határában 
említett hely’ +? 1061/272//390: per Dablam 
(Gy. 2: 424). Bizonyára latinosított accusa- 
tivusi alak.

A fenti két hely megszerkeszthető tezauruszcik
ke alább látható, összekapcsolva a már a Geo- 
tauruszban szereplő adatokkal. A harmadik és a 
negyedik, a Halom és a Halom-hegy tezaurusz
cikke meglévő, csak ki lett egészítve. A Magyar 
Névarchívumból származó két nevet aláhúzással 
jelöltük. Apéldákban a relációkat nem a tezaurusz 
szabvány rövid jeleivel, hanem felhasználóbarát 
nevekkel adtuk meg annak szemléltetéséül,

hogy a tezauruszt a mindenkori kívánalmaknak 
megfelelően lehet megjeleníteni.

Dabla
Forrásmagyarázat: ’a Kalocsától K-re fekvő 

Halom határában em lített h e ly ’ 
+71061/272//390: per Dablam (Gy. 
2: 424). Bizonyára latinosított accu- 
sativusi alak 

Forrás: Győrffy
Minek a fajtája? Bács-Kiskun megyei tájnév 
Átfogóbb helye Halom 
Kapcsolódó helye Bábát hegye

Halom
Magyarázat: Homokmégy külterülete
Szinonimája Halomszállás
Minek a fajtája? Bács-Kiskun megyei 

kistelepülés
Átfogóbb helye Homokmégy 
Része Bábát hegve

Dabla
Halom-hegy

Kapcsolódó helye Halom-hegy 

Halom-hegy
M agyarázat: 106 m magas domb Halom 

határában, avar és honforglaláskori 
temetővel

Általános fogalma Bács-Kiskun megyei tájnév 
Korábbi neve Bábát hegye
Kapcsolódó helye Mácsa (Homokmégy)

Negyvenszállás
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Az ETO neveinek átvétele és az általános
földrajzi nevek forrásai

• Az ETO földrajzi neveinek átvétele

A Geotaurusz, s vele a Köztaurusz általános 
földraj zinév-állományába egyrészt beépítettük 
az ETO földrajzi névanyagát is. Mivel az ETO 
igazgatási egységeinek nevei részben a fordítás, 
részben egyéb okok miatt nem teljesen azonosak 
az egyes államokban hivatalosan nyilvántartott 
nevekkel, az egyeztetés jelentős szerkesztési 
munkával járt. Lényegében az összes általános 
földrajznevet (földrajzi köznevet) átvettük a 
ETO-ból.
Tulajdonnevek dolgában jelenlegi állapotában 
a Geotaurusz helyenként részletesebb, mint az 
ETO, helyenként pedig a speciálisabb hegységek 
és hegyek hiányzanak. Ennek oka, hogy kezdet
ben a felhasználó könyvtárak gyakorlati igényei

hez igazodtak az ETO-ból származó átvételek, 
és ahol az átvétel a maga idejében nem történt 
meg, ott a jövőben kell ezt pótolni.
Az alábbiakban rövid összehasonlítás látható 
a bal oldali ETO-jelzetek és a Geotauruszban 
szerepelő deszkriptorok között. Az ETO-ban 
csak egyetlen hierarchikus reláció létezik, a 
generikus és a partitív összefüggések össze 
vannak mosva. A „pireneusi-félsziget hegységei” 
például fajtái az európai hegység fogalmának 
(generikus reláció, A relációjellel jelölve a jobb 
oldali oszlopban), a Pireneusok viszont elemei, 
részei a pireneusi-félszigeti hegységnek (partitív 
reláció, P relációjellel jelölve). A Geotauruszban 
e két relációt megkülönböztetjük.
Az összehasonlításban jól látható, hogy például 
a pireneusi-félsziget hegységei részletesebben 
szerepelnek a Geotauruszban, a franciaországi 
hegységek viszont kevésbé részletesen.

422 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3



<a> A FÖLDRAJZI NEVEK ÉS SZEREPÜK AZ INFORMÁCIÓKERESÉSBEN <®>

• A CAD tezauruszának átvétele

A Geotaurusz általános földrajzi névi állományát a Californiai Alexandria Digitális Könyvtár 
tezauruszának [1] vezérszavaival is gyarapítottuk. A két tezaurusz filozófiája azonban alapvetően 
különbözött, ezért csak a lexikai egységek szintjén áll fenn kompatibilitás, a kapcsolatok szintjén 
nem. A Geotaurusz egyetemes tezaurusz, részletesebben tartalmazza az általános földrajzi neveket, 
és relációszerekezete is finomabb annak érdekében, hogy áttekinthetőbben legyenek csoportosíthatók 
a kapcsolódó lexikai egységek. Az alábbiakban a bal oldalon látható néhány deszkriptor esetében a 
CAD tezauruszának, a jobb oldalon a Geotaurusznak szócikkei szerepelnek.

CAD tezaurusza: Geotaurusz:

vízrajzi képződmény vízrajzi képződmény
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vízfolyás vízfolyás
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A külföldi tezauruszok adaptálása a nyelvi kü
lönbségek mellett azért is okoz nagy munkát, 
mert a természetföldrajzi felosztások dolgában 
az államigazgatás és az állami térképészet te
rületén az egyes országokban többnyire a 
korlátolt nemzeti érdekek szempontjából jár
nak el. Magyarországi példa erre a már tár
gyalt, 1990-ben tető alá hozott magyarországi 
kistájak katasztere [16] a maga számos, termé
szetföldrajzi szempontból nehezen indokolható 
tájegységeivel. Nem minden államban tárják 
fel azonos természetföldrajzi részletességgel az 
államterületet, másrészt gyakran érvényesültek 
politikai szempontok. Az elsőre példa az 
1990-es táj kataszterben a „Nyugat-magyar
országi peremvidék” és annak torz helye a táj- 
hierarchiában (magában foglalja az Alpokalját, a 
Rábántúli kavicstakarót, a Kemeneshátat és a Za

lai-dombvidéket). A másodikra példa, hogy Ma
gyarországon megszüntették a történelmi várme
gyék kataszteri kódjait. Ide sorolható az egyik 
legdurvább megoldás is: Romániában a Keleti- 
és a Déli-Kárpátokat a Balkán hegységeihez 
sorolják.

A Geotaurusz (és a Köztaurusz) számokban

AKöztaurusz állománya 2001 óta több mint két
szeresére nőtt (207 %).
A Geotaurusz állománya 2001 óta több mint 
nyolcsorosára nőtt (833 %).
AKöztaurusz és a Geotaurusz együttes szókész
lete jelenleg: 125 686 lexikai egység.
A számszerű fejlődést a 3. táblázat foglalja 
össze. Összehasonlításul megadtuk az ETO 
és a Kongresszusi Könyvtár (LC) vonatkozó 
adatait.

3. táblázat
A Köztaurusz és a Geotaurusz fejlődése számokban

A Geotaurusz további fejlesztésekor az elsődleges 
cél, hogy a még azonosítatlan kistelepülések és 
természetföldrajzi objektumok (hegyek, dom
bok, patakok, mikrotájak stb.) azonosítását el
végezzük. Erre a legalkalmasabbak a megyei 
közművelődési könyvtárak. Osztályozó szak
embereik Magyarország legképzettebb könyvtá
rosai, és a helytörténeti gyűjtemény kezelésében

is tapasztaltak. Többségük ismeri az országosan 
használt Relex tezauruszkezelő programot [19], 
amellyel ez az azonosító munka konkrétan el
végezhető.
A Relex segítségével megyénként kigyűjthetők 
az azonosítatlan nevek (melyek tipizálása ké
szen van). A rendelkezésre álló koordináták 
alapján a weben pontosan megkereshető a kér
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déses földrajzi hely, és ennek alapján megál
lapítható az a tágabb földrajzi objektum, ill. 
település vagy igazgatási egység, amelynek 
része (ahová tartozik).
Ennek a munkának a elvégzése, akárcsak a Kár
pát-medencén belüli földrajzi nevek letöltése
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Jegyzetek
1. Földrajzi név saját névvel (más megjelöléssel) megkülön

böztetett része.

2. A földrajzi nevet azonosító földrajzi név neve, rövidítése, 

kódja, vagy földrajzi hely típusának neve.

3. Univerzális Transzverzális Merkátor (Universal Transverse 
Mercator) koordinátarendszer.

4. Afolyamat következményeit részletesen tárgyalja Faragó 
Imre [2].

5. A folyamat megváltoztatásában kiemelkedő szerepe volt 

Hajdú-Moharos Józsefnek és munkatársainak. Munkás

ságuk eredményeként készült el Magyarországnak és 
közvetlen környékének nem politikai határoktól és szem

pontoktól függő természetföldrajzi tájrendszere [8], és a 

történelmi Magyarország részletes településtára [7].

6. A földrajzi tezauruszok strukturális kérdéseit részletesen 

tárgyalja [35].

7. Az ebben a fejezetben tárgyalt névformákat a KSZ/5 [13] 
és a tezauruszszabvány [17] szabályozza.

8. Az ebben a fejezetben és a továbbiakban a tezaurusz

struktúrákat a magyar és nemzetközi tezauruszszabvá

nyok szabályozzák [10][11][17].

9. A deszkriptor neve elvileg ’Magyarország közigazgatási 

rendszere 1723-1860 között’ lenne, de a rövidség ked

véért a ’közigazgatási rendszere’ rész elhagyható, mivel 
értelemszerűen következik.
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10. A relációtípusok és a fogalmak tárgyalása a következő 

forrásokon alapul [24][32][33][36][37].

11. A megjegyzések jelölését a tezaurusz-szabvány írja 
elő. A korabeli MARC adatcsere-formátum ismeretének 

hiányában csak egy megjegyzést szabványosítottak [10] 

[11] [17].

12. Ez a hivatalos névállomány ma már több webes kereső

szolgáltatással is hozzáférhető, meglehetősen egyszerű, 

alig strukturált táblázatos formákban. Ilyen például az 

Agárdi Norbert által készített „Kárpát-medencei telepü
léskereső” < http://mercator.elte.hu/~norbi/. Hasonló ter
mékek a Sebők László korábban készítette könyv és we
bes kereső, a „Határon túli magyar helységnévtár” < http: 

//sebok2.adatbank.transindex.ro/> és a Szabó M. Attila 

készítette „Erdélyi és moldvai helységnévtár” < http://szab 

o.adatbank.transindex.ro/> is. A Magyar földrajzi névi prog
ram honlapjának „Letöltés” menüpontján keresztül további, 

letölthető adattárak érhetők el < http://geo.organic.hu/>, 

melyek egy része a Geotauruszban is szereplő adatokat 

tartalmaz.

13. Ebben az esetben jobb lett volna, ha Hajdú-Moharos 

József névállományát [7] használhattuk volna föl, de ez 

csak nyomtatott formában áll rendelkezésre.

14. Magyarországi várak < http://www.varak.hu/>.

15. http://www.nepszamlalas.hu/hun/egyeb/hnk2006/ 

tartalom.html

16. A Magyar Névarchívum Kiadványai címen megjelent adat

tárnak (szerk. Hoffmann látván, KLTE Magyar Nyelvtu

dományi Tanszék, [1998]) és digitális változatának cél

ja Györffy György „Az Árpád-kori Magyarország történeti 

földrajza” c. művének névanyagának vármegyék szerinti

betűrendezett feldolgozása. Egyelőre csak közel egy tu

cat vármegye neve került fel az internetre.

< http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/>
17. A lexikai egységek átlagos hossza: 14 karakter; legkisebb 

hossz: 1 karakter; legnagyobb hossz: 80 karakter, átlagos 

kapcsolatszám kb. 10.
18. A Köztaurusz lexikai egységeinek nagy részéhez kap

csolódik ETO-jelzet is, azaz a deszkriptorok és nem- 
deszkriptorok egyben ETO-mutatószóként is használ

hatók. Az ETO-jelzeteket a magyarázatokkal együtt a 

Relex a lexikai egységektől elkülönítetten tudja kezelni, 
továbbá exportálni meg importálni. A HUNMARC-export 

alapértelmezésben ETO-jelzet nélküli, de kérhető ETO- 
jelzetet is tartalmazó változat.

19. Ezek olyan, az ETO-ból származó mutatószavak, melyek 

ugyan szerepelnek a Relex által kezelt rendszerben, de 

esetükben még nem volt szükség arra, hogy lexikai egy

ségként (deszkriptorként vagy nemdeszkriptorként) fölve

gyük őket a Köztauruszba.

20. Ezek olyan, az ETO-ból származó és ugyancsak a 

Relexben kezelt ETO-mutatószavak, melyek jelzetéhez 

(egy jövőbeli retrospektív tartalmi konverzió érdekében) 

hozzákapcsoltuk a jelzetet helyettesítő deszkriptorokat, de 

maguk a belépőszótári szavak (többnyire hosszú összetett 

kifejezések) nem lexikai egységei a Köztaurusznak. 

Az OSZK dokmentumrekord-állományát 2000-ig csak 
ETO-jelzetekkel osztályozták; készült egy program, mely 

a Köztaurusz lexikai egység-ETO-jelzet kapcsolatait 
felhasználva a retrospektív állomány rekordjainak 080- 

as adatmezőjében szereplő jelzetértékek alapján ellátja 

e rekordokat tárgyi kifejezésekkel (belépőszótár = entry 
vocabulary).

Mivel a hangoskönyvek technikailag nem különböznek a digitálisan 
rögzített és tömörített zenei fájloktól, fennáll a veszélye, hogy a fájlcserélő 

rendszerekben elérhető hangoskönyvek tucatjait a zenei fájlokhoz hasonlóan 
minden további nélkül letölthetik a szemfüles érdeklődők. A nagy teljesítményű, 
zenehallgatásra alkalmas új típusú mobiltelefonok is tökéletesen alkalmasak 

hangoskönyvek hallgatására. Az ingyenes hangoskönyv-letöltések veszélyeztetik 
a kiadók érdekeit, ezért határozott, egységes és taktikus fellépésre 

kell elszánniuk magukat.

££
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Válogatás a 
Fülöp Géza-emlékülés 

előadásaiból

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi szekciója az 
MKE Vas megyei szervezetével és a Kovács Máté Alapítvánnyal karöltve 
Fülöp Géza - emlékülést rendezett a tíz éve elhunyt professzor emlékére 
2008. július 25-én, az egyesület szombathelyi vándorgyűlése keretében. 
Sebestyén György, Bényei Miklós, Szabó Sándor és Pogány György 
előadását lapunk az alábbiakban közli, Tóth Gyula tanulmányát a Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros augusztusi számában olvashatják. Korreferátumot 
mondott Szerafinné Szabolcsi Agnes, Barátné Hajdú Agnes, Murányi 
Lajos és Papp Gyula.

Tanítónk és barátunk: Fülöp G éza 
(1928- 1998)
SEBESTYÉN György 

Bevezető gondolatok

Hiába telt el tíz kerek esztendő Fülöp Géza halá
la óta, emléke nem hogy elhalványult volna, de 
sokszor az az érzésem, hogy az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) Könyvtártudományi 
Tanszékén vagy a Magyar Tudományos Akadé
mia (MTA) valamelyik doktori védésén ismét 
találkozom vele. Találkozom vele, és rám mo
solyog, szemem találkozik tekintetével, amely 
mindenkor szívmelengetően meleg barátságot 
és határtalan intelligenciát sugárzott, és csodál
kozva látom, hogy milyen fiatal, életerős és mi
lyen rendkívül vonzó maradt, hogy milyen jól 
fest elegáns öltönyében. Senki sem tudná tömö

rebben és találóbban jellemezni, mint ahogy ezt 
Barátné dr. Hajdú Agnes tette: „Megvolt benne a 
tudós komolysága, a tényekfeltétlen tisztelete, az 
igazság szigorú megítélése, ugyanakkor előttünk 
van barátságosan mosolygó arca, az a megér
tő szeretet, amiről barátai és tanítványai bizton 
tanúskodhatnak.’n Emléke bizonyára örökre ve
lünk marad, és természetesen életműve is, amely 
tíz év múltán is nemcsak, hogy száz százalékban 
aktuálisnak bizonyul, de nélkülözhetetlen haj
tóerőként működik abban a mechanizmusban, 
amely a bolognai folyamat EU-konform felső
fokú oktatásának működését és fejlesztését hi
vatott megvalósítani.
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Nagy megelégedettséggel tölt el, hogy nem va
gyok egyedül ezzel az érzéssel, és hogy ez az ér
zés mindnyájunkat cselekvésre ösztökél. A Ko
vács Máté Alapítvány, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének Társadalomtudományi Szekciója 
-  valamint Fülöp Géza munkahelye, az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszéke, más hasonló tan
székekkel karöltve -  több rendezvényt is szerve
zett, szervez Fülöp Géza tiszteletére: az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszéke F Csanak Dóra 
és számos családtag jelenlétében május 18-án 
megkoszorúzta sírját a Farkasréti Temetőben,2 a 
MKE idei, 40. vándorgyűlésén, Szombathelyen, 
május 22-kén külön szekcióülés foglalkozott 
életművével,3 az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán a közeljövőben az egyik reprezentatív tan
termet róla nevezik el, és ebből az alkalomból 
elhelyezik emléktábláját az egyetemen.

Fülöp Géza tudományos tevékeny
sége

Fülöp Géza tudományos tevékenysége termé
szetesen már idáig is feldolgozást nyert, és azt 
is kijelenthetjük, hogy ez a feldolgozás számos 
jelentős vonatkozásban, számos kiváló szerző ál
tal valósult meg. Mindenképpen meg kell emlí
teni Bényei Miklós munkásságát, aki Fülöp Géza 
kandidátusi és akadémiai doktori értekezéséről 
tartott rendkívül érdekes és tartalmas előadást a 
MKE idei 40. vándorgyűlésén.4 Készült egy ki
váló, az átlagosnál kétszer nagyobb terjedelmű 
szakdolgozat is, amely nem csak szerzőjének, 
Papp Margitnak az érdeme, de a témavezetőt, 
Pogány Györgyöt is köszönet illeti.5 A Fülöp Gé
záról készült tudományos munkák -  szakmánk 
általános vélekedéséhez hasonlóan -  elsősor
ban a könyv- és könyvtárkultúrával kapcsola
tos munkásságát tartja a legjelentősebbnek, és 
nem alaptalanul. Nem is szándékozom cáfolni 
ezt az általános nézetet, ugyanakkor a követke
zőkben mégis rá szeretnék mutatni arra, hogy 
milyen sokat és milyen jelentősei alkotott Fülöp 
Géza a történeti stúdiumok területén kívül is! Jól

látszik ez, ha kronológiai sorrendben haladva te
kintjük át legfontosabb műveit.
Első jelentősebb publikációi 1963-ban jelentek 
meg, ezeknek témája kétségtelenül a könyv-, 
könyvtár- és nyomdászat-történet különböző 
korszakai voltak,6’7 de nem több, mint két év
vel később már újabb és alapvetően más jelle
gű területekre is kiterjesztette tevékenységét: az 
egyetemi oktató-kutató munka, és ezen belül a 
felsőfokú könyvtárosképzés, ill. az ezekkel kap
csolatos kutatások eredményeit és kihívásait ta
nulmányozta.8’9 Az 1970. év újabb jelentős állo
más Fülöp Géza életművében: ekkor jelent meg 
a Könyv és a könyvtári kultúra a kapitalizmus 
időszakában. 1789-1917. c. művekét kötetben, 
amely a mai napig meghatározó, pótolhatatlan 
és egyedülálló forrás, referencia és tankönyv a 
könyvtárosképzésben és a könyvtártudományi 
kutatásban.10 Ugyanebben az évben kollégájá
val, Széllé Bélával egy terjedelmes bibliográfiát 
publikáltak a könyv-, sajtó- és könyvtári kultúra 
köréből az 1849-1945. közötti időszakra.11 
Ezek tehát egy felettébb ígéretes oktatói-kutatói 
karrier első gyümölcsei és egyben a további pub
likációk fő témakörei is. Maradva Fülöp Géza 
kezdeti, meghatározó kutatási területeinél, meg
állapítható, hogy egy nagyon-nagyon gazdag 
pályakép tárul elénk. Kiemelt fontosságot tulaj
donít a sajtótörténetnek, amelynek területén jó 
néhány, mai napig aktuális publikációja jelenik 
meg, ezek közül számos foglalkozik a magyar 
sajtó történetével,12 és rendkívül jelentős az egye
temes sajtótörténet tárgyában írott könyve is.13 
Természetesen hű marad a nyomdászat-, könyv- 
és könyvtörténethez és az ezekkel kapcsolatos 
valamennyi művelődési területhez is.14 E terü
leten kiemelendő A magyar olvasóközönség a 
felvilágosodás idején és a reformkorban c. köny
ve, amely az Akadémiai Kiadónál jelent meg.15 
Kimagasló eredményt elért kollégáival kap
csolatban is jelentek meg írásai, pl. Kovács Má
téról, amit még tárgyalni fogunk tanszékvezetői 
karrierje kapcsán. Fontosnak tartom a tanszék 
másik professzoráról, Kőhalmi Béláról készült
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bibliográfiáját16 valamint Haraszthy Gyuláról 
szóló írását,17 amely rövidsége ellenére rendkívül 
fontos igazságokat tartalmaz.
Kovács Máté szellemi örökségében fontos he
lyet foglalt el a bibliológia tudományának ha
zai művelése. Fülöp Géza sokat tett ennek az 
örökségnek az ápolásáért, egyrészt az MTA 
Bibliológiai Munkacsoportjának egyik alapí
tójaként, majd alelnökeként, másrészt a francia 
kutatók által alapított és vezetett Association In
ternationale de Bíbliologie kutatási programjai
ban és rendezvényeiben.18’19 Ez a sikersorozat lé
nyegében véve az első magyar-francia bibliológiai 
kollokviummal20 kezdődött el, amelynek egyik 
legsikeresebb előadója minden kétséget kizáróan 
Fülöp Géza volt. Angol nyelven felolvasott ta
nulmányában azt ismertette pontos adatokkal 
alátámasztott részletességgel, hogy miként ala
kult a 18. század végétől az 1980-as évekig a 
bibliológiai gondolkodás Magyarországon. Az 
előadás lenyűgöző hatást gyakorolt a külföldi 
résztvevőkre, elsősorban a francia delegációra. 
Nem számítottak ugyanis arra, hogy ilyen ki
terjedt hagyományokkal és ilyen szabatos tu
dományossággal kiművelt fogalmi rendszerrel 
rendelkezik a magyar bibliológiai kutatás. Min
den kétséget kizáróan megállapítható, hogy Fü
löp Géza személyes érdeme, hogy Kovács Má
té francia műveltségének és bibliológiai kuta
tásainak ismeretében oly módon tudta bemu
tatni e téma magyar vonatkozásait, amelynek 
alapján a kutatási eredményeket a franciák saját 
kultúrájuk fogalmi rendszerére lefordítva kap
ták meg, és így az előadás elsöprő sikert aratott. 
Fülöp Géza sikerének titka tehát az volt, hogy a 
témáját a francia kultúrtörténet, illetve episzte- 
mológia nyelvezetére fordítva adta elő.
A közvetlen sikert hosszú távon gyümölcsöző 
tudományos együttműködés követte, olyan 
kiváló helyszíneken tartott kollokviumokkal, 
mint az Országos Széchényi Könyvtár, a Párizsi 
Magyar Intézet, az Université Denis Diderot 
de Paris. A hajdani bizonytalanságok, netán 
kétkedések után Párizsban kiadott könyvek,21

folyóiratok,22 és még Budapesten, az interneten 
publikált elektronikus szakfolyóirat23 is bizo
nyítják, hogy Fülöp Gézának mennyire igaza 
volt, amikor rendkívül sikeres előadásával és 
kultúrdiplomáciai tevékenységével óriási mér
tékben segített bennünket abban, hogy a magyar 
szakma számára meg lehessen nyerni a francia 
professzorok és intézmények támogatását.
A szakirodalmi tevékenység áttekintése után 
még van több olyan -  rendkívül fontos -  terü
let, amelyeken Fülöp Géza kimagasló tudomá
nyos érdemeket szerzett: ezek különböző tudo
mányszervezési, továbbá oktatás- és kutatásfej
lesztési projektek vagy feladatkörök, amelyekről 
mindenképpen meg kell emlékezni. Az egyete
mi vonatkozású oktatás- és kutatásfejlesztésről a 
tanszékvezetői tevékenységét ismertető fejezet
ben írunk, a jelen fejezetben azonban minden
képpen ismertetnünk kell az MTA tudományos 
minősítési rendszerében24 szerzett elévülhetet
len érdemeit.
Hazánkban a kilencvenes évekig a tudományos 
eredmények legmagasabb szintű értékelése nem 
az egyetemeken, hanem a Magyar Tudományos 
Akadémián történt. Az Akadémián működő Tu
dományos Minősítő Bizottság (TMB) szervezte 
és irányította a kandidátusi és akadémiai doktori 
fokozatok odaítélésére szolgáló eljárásokat. (A 
kandidátusi és doktori fokozatokat természete
sen nem a hivatal, hanem az érintett tudomány- 
szakok területén működő, elismert kutatókból 
álló bizottságok ítélték oda a jelölteknek.)
A fenti szisztéma az ötvenes évek végétől már 
igen olajozottan működött, de a könyvtáros 
szakma számára ez a rendszer mégsem volt jó
nak nevezhető. A könyvtártudományi kutatások 
ugyanis nem illettek bele az MTA tudományos 
„osztályozási rendszerébe”, és ezért könyvtártu
dományban nem lehetett sem kandidátusi, sem 
akadémiai doktori fokozatot szerezni. Ez min
denképpen súlyos anomáliának és nagy igazság
talanságnak minősítendő.
A fenti rendellenességen először csak úgy pró
báltak segíteni, hogy egyes könyvtárosok olyan
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tudományszakok területén szereztek maguk
nak akadémiai tudományos fokozatot, mint pl. 
a magyar nyelv és irodalom, a történelem, vagy 
a nyelvészet - ,  tehát amelyek létjogosultsága 
beleillett az MTA akkori koncepciójába. Egyre 
világosabb és sürgetőbb megfogalmazást kapott 
azonban a könyvtárosok igénye, hogy magát a 
könyvtárosi teljesítményt ismerje el a Tudo
mányos Minősítő Bizottság, és ne kerülő úton 
kelljen a könyvtáros-tudósnak tudományos fo
kozathoz jutni.
Ennek az igénynek a megvalósításában kiemel
kedő szerepet játszott Rózsa György, az MTA 
Könyvtára akkori főigazgatója. Mivel tekintélye 
és hitele volt az MTA vezetősége és tagsága előtt 
is, meg tudta őket győzni a könyvtári-informáci
ós tudományok fontosságáról, sőt még a könyv
tárosok tudományos minősítésének helyénvaló 
mivoltáról is. Teljes emancipációról azonban 
végül is nem beszélhetünk. Az a megoldás szü
letett ugyanis, hogy minden tudományos foko
zatra pályázó könyvtáros esetében egy úgyne
vezett ad hoc bizottságot alapítottak, amelynek 
egyik felét könyvtártudomány képviselői adták, 
a másikat pedig annak a szakterületnek a kép
viselői képezték, amely szakterületen az adott 
könyvtár működött.
Ezek az ad hoc bizottságok elképzelhetetlenek 
voltak Fülöp Géza nélkül, és ha az „oszlopos 
tag” kifejezés alkalmazására találó példát kere
sünk, akkor az ő szereplésénél a könyvtárosok 
akadémiai minősítésében alig találhatunk meg
felelőbb esetet. Rendkívül gyümölcsöző tevé
kenységet fejtett ki az MTA Tudományos Mi
nősítő Bizottságában és ennek méltó befejezése 
volt az, amikor ő maga kapta meg a legmagasabb 
megszerezhető akadémiai fokozatot, az aka
démiai doktori címet (1995.). Az MTA ke
retében folytatott tudományszervezési tevé
kenységének köszönhetően egy sor tudomá
nyos társaság fogadta tagjai sorába, így a Ma
gyar Irodalomtörténeti Társaság, az MTA 
Könyvtörténeti Munkabizottsága, valamint 
a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság.

Két alapítvány pedig, amelyek fontos sze
repet játszanak a magyar könyv- és könyvtár- 
tudományok területén, a Gróf Mikó Imre Ala
pítvány, és a Kovács-Máté Alapítvány, kurató
riuma elnökévé választotta.

Fülöp Géza, a tanár és tanszék- 
vezető

Fülöp Géza élete mintegy fél évszázadon át kö
tődött a legszorosabb szálakkal az ELTE Böl
csészettudományi Kar Könyvtártudományi Tan
székéhez. A könyvtáros szakmában talán nincs 
is olyan kolléga, aki őt személyesen ne ismerte 
és tisztelte volna, hiszen tanítványainak száma 
nem százakban, de ezrekben mérhető. 
Engedtessék meg nekem egy személyes megjegy
zés: soha, sehol és semmilyen vonatkozásban, 
egyetlen tanítványa szájából sem hallottam még 
egyetlen, akár csak a legenyhébb pejoratív tar
talmú megjegyzést vagy célzást Fülöp Gézáról, 
pedig 1966-ban kezdtem a Tanszékre járni, és 
huszonegyedik éve tanítok ott teljes állásban. 
Kivételesen szép és hosszú pálya adatott meg 
neki. Mindig nagy lelkiismerettel végezte el 
mind a Tanszék, mind a könyvtáros szakma ál
tal rábízott feladatokat, tanítványaira szétsugá
rozta a varázslatos egyéniségéből áradó tiszta 
tudást, amelyben a magyar és az egyetemes 
kultúra legjava ötvöződött. Fülöp Géza bizony, 
akár a jó esztendők idején, akár pedig a nehéz 
és sötét korszakok alatt is sok-sok embert tett 
tisztelőjévé és barátjává, mert nemcsak vigasz
talást és reményt adott, de a világ alantas erőivel 
szemben felvértező erkölcsi tartást is lehetett tő
le tanulni.
Kimagasló képességei, kiváló tanulmányi ered
ményei, tanáraival és iskoláival való kivételes 
kapcsolatai mind-mind előrevetítették egy nagy 
formátumú, folytonosan növekvő tisztelettel 
övezett tanár alakját. A szentgotthárdi ciszterciek 
gimnáziumába járt, s a gimnáziumi évek alatt kel
lett átvészelnie a második világháborút is. Ezért 
bizonyos késéssel, csak 1947-ben kezdhette meg
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egyetemi tanulmányait. A Pázmány Péter Tu
dományegyetemen kezdett és 1951-ben az Eöt
vös Loránd Tudományegyetemen végzett ma
gyar, német és könyvtár szakon. (Mint látható, 
Fülöp Géza egyetemi tanulmányai pontosan 
az önkényuralmi rendszer kialakulásának 
éveire estek.) 1951 és 1954 között az MTA 
kézirattárosa, majd 1954 és 1961 között a Ma
gyar Enciklopédia, továbbá az Akadémiai 
Kiadó lexikonszerkesztőségének irodalmi 
szerkesztője volt. Ugyanakkor 1954-től már 
félállásban előadásokat is tartott az ELTE 
Könyvtártudományi tanszéken, Haraszthy 
Gyula tanszékvezető felkérésére. Ezt követően 
1961-ben került véglegesen és teljes állásban a 
Tanszékre, adjunktusi beosztásban. Erre a poszt
ra régi főnöke, Kovács Máté hívta meg, aki mint 
leendő utódját tartotta számon Fülöp Gézát. (Ez 
a „számontartás” kölcsönössé vált, és egyenes 
következménye az a gazdag publikációs tevé
kenység, amelyet Fülöp Géza Kovács Máté mű
ködésének szentelt.25)
Mintegy 14 évvel később, 1975-ben védte meg 
Közönségszervezés és magyar olvasóközönség 
a felvilágosodás idején és a reformkorban c. 
kandidátusi értekezését. 1977-ben nevezték ki 
docensnek. Egyik prominens munkatársa volt a 
Könyvtártudományi Tanszék kutatásai alapján 
készülte könyv és könyvtár a magyar társadalom 
életében című országosan és nemzetközileg 
egyaránt elismert forrásgyűjtemény eddig 
megjelent két kötetének, továbbá irányítója és 
szerkesztője a 3. kötetnek, amelynek munkálatait 
sajnos félbeszakította a halála.
Nyolc éven keresztül, 1986 és 1994 között volt a 
tanszék vezetője. Ennek az időszaknak a közepén, 
1990 és 1993 között, néhai Szepesváry Tamással 
együttműködve nyerték el Magyarországon az 
egyik első TEMPUS-pályázatot, illetve vitték 
sikerre a megpályázott projektet. A TEMPUS- 
pályázatnak köszönhetően sikerült az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszéken folyó oktatást 
a nyugat-európai normáknak megfelelően mo
dernizálni, ennek keretében a Tanszék -  a

TEMPUS-támogatásával -  korszerű, mennyiségi 
és minőségi szempontból egyaránt színvonalas 
informatikai infrastruktúrát vásárolhatott ma
gának.
Az informatikai infrastruktúrának a beszerzéséhez 
közvetlenül kapcsolódott a Tanszék 1993. évi 
költözése, amikor is sikerült önálló, elkülönített 
épületrészbe költözni és így a réginél minden 
tekintetben szebb, tágasabb és kedvezőbb kör
nyezetben folytatni a munkát. Vége lett tehát a 
Pesti Barnabás utca negyedik emeletén eltöltött 
legendás évtizedeknek, ám a múltat visszasíró 
nosztalgia nem hatalmasodhatott el senkin sem, 
hiszen az új körülmények minden szempontból 
annyira kedvezőbbeknek bizonyultak a régieknél, 
hogy mindenki azonnal megbarátkozott velük. 
Kerek húsz évvel kandidatúrája után, 1995-ben 
Fülöp Géza akadémiai doktori fokozatot szerzett, 
értekezésének címe: Olvasási kultúra és könyv
kiadás Magyarországon a felvilágosodás ide
jén és a reformkorban. A kilencvenes években 
sok öröm érte, ugyanis munkásságát mind szak
mailag, mind hivatalos, állami szinten messze
menően elismerték. 1991-ben a Szabó Ervin- 
emlékérem, 1997-ben pedig a Magyar Köztár
saság Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést ve
hette át az Országházban.
Hangsúlyozni szeretném, hogy 1998-ban be
következett halála után Fülöp Géza, a tudós és 
tanár, valamint az irodalom-, könyv- és könyv
tártörténet egyik legkiválóbb magyar kutatója 
hatalmas és maradandó űrt hagyott maga után. 
Ez az űr nemcsak a Könyvtártudományi Tan
széken, de az egész magyar könyvtárügyben 
és szakmai életben érezhető, még kerek tíz 
évvel a halála után is. Mint tanszékvezető -  
Kovács Mátéhoz hasonlíthatóan -  korszakal
kotó tevékenységet folytatott az ELTE Könyv
tártudományi Tanszékének történetében, el
sősorban azért, mert elidegeníthetetlen és 
elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyete
mi könyvtárosképzés modernizálásában és 
nemzetközi rangra emelésében. „Tudomány- 
szervezői és tudománypolitikusi működésével
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pedig fényes és kitörölhetetlen fejezetet írt a 
magyar művelődés határon túli történetébe. Ki
váló emberi tulajdonságaival, férfias eleganciá
jával és sugárzó egyéniségével kivívta minden 
tanítványának őszinte szimpátiáját és nagyra
becsülését. ”26
Halálát követően emlékkönyvet adott ki tisz
teletére az ELTE Könyvtártudományi Tan
széke, amelyben nagy részletességgel fog
lalják össze sokoldalú pályáját és két biblio
gráfiát is közölnek munkásságáról.27 A mű 
ismertetése jelentős hangsúlyt kapott az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszéke ötvenéves múltját 
ünneplő konferencián, sőt, néhány hallgató még 
részleteket is előadott Fülöp Géza emlékezetére. 
A megemlékezés megrendezéséért, valamint az 
emlékkötet kiadásáért és szerkesztéséért nem le
het elégszer köszönetét mondani Barátné Hajdú 
Ágnesnek.
A fentiek alapján tehát megerősítést nyert 
az az állításunk, hogy Fülöp Géza nevének 
hallatán természetesen és mindenekelőtt az 
ELTE Bölcsészettudományi Karának Könyv
tártudományi Tanszéke jut mindnyájunk eszébe. 
Ez teljesen érthető, hiszen élete mintegy fél év
századon át kötődött ehhez az egyetemhez, és 
ha belegondolunk, hogy hetvenévesen ment el 
tőlünk, akkor bizony ez az ötven egyetemi év, 
hosszúságát tekintve is óriási jelentőségű. Ha 
ehhez a hosszú időtartamhoz még hozzátesszük 
azt a hatalmas energiát és tehetséget, amellyel 
egyetemünkön működött, akkor kivételes és le
nyűgöző pályakép tárul elénk. Legtöbben mint 
a könyv- és könyvtártörténet egyik legmarkán
sabb, enciklopédikus tudással rendelkező ma
gyarországi előadóját ismerik, aki ezt az óriási 
tudást választékosán gazdag magyarsággal, lebi
lincselő stílusban és szuggesztív személyes va
rázs kíséretében közölte tanítványaival.
A könyv- és könyvtörténeti munkássága mellett 
még természetesen a tanszékvezetői tevékeny
sége az, amely mindenkinek az eszébe juthat 
Fülöp Gézáról. Több mint nyolc éven keresz
tül vezette a Tanszéket 1986 és 1994 között, de

ezen időszak előtt és után is sok esetben töltött 
be meghatározó szerepet a tanszék életében. Ez 
a meghatározó szerep elsősorban a tudomány- 
szervezési és kutatásfejlesztési területeken volt 
életbevágóan fontos. A fenti okok miatt Fülöp 
Géza tanszékvezetői tevékenységét nem lehet 
tehát csupán az 1986-1994 közötti nyolc esz
tendőre korlátozni, hiszen e periódus előtt, ill. 
utána is olyan fejlemények alakítása kötődik 
Fülöp Géza személyéhez, amelynek tárgyalása 
nélkül nem lehet teljesen világos a tanszékve
zetői szerepe sem.
A Tanszék vezetésén és a könyv- és könyvtörténeti 
iskolateremtésen kívül tehát vannak Fülöp Gé
za életében olyan -  ugyancsak rendkívüli ered
ményekben gazdag -  fejezetek, amelyek nem 
lehetnek minden tanítványa számára ismertek. 
Ezeknek a Tanszék vezetésével összefüggő 
részéről szeretnék most megemlékezni.
A Tudományos Minősítő Bizottságban és az 
MTA Bibliológiai Munkabizottság alelnöke- 
ként játszott szerepét, valamint összes egyéb tu
dományos funkcióit már ismertettük az ezekről 
szóló fejezetben. Fontos azonban hangsúlyoz
ni, hogy ilyen irányú munkásságai a legszer
vesebben kötődtek tanszékvezetői tevékeny
ségéhez, erősítve a Tanszék kapcsolati tőkéjét, 
fokozva az ELTE oktató-kutató munkájának 
teljesítményét.
Nem tárgyaltuk még azonban érdemben és rész
letekben Fülöp Gézának az 1990-1993 közötti 
TEMPUS program során kifejtett tevékenysé
gét, amelyről szintén szuperlatívuszokban le
het csak írni.
1990 előtt a Könyvtártudományi Tanszéknek 
gyakorlatilag nem volt számítógépe. (Volt egy 
Commodore 64, amelynek monitorját nem ké
pezte más, mint egy szovjet gyártmányú Ju- 
noszty típusú fekete-fehér törpeméretű televí
zió.) Fülöp Gézát rettenetesen bántotta ez a hely
zet, és az MTA SZTAKI révén, Bakonyi Péter 
személyes közbenjárásának köszönhetően, si
került egyszerűbb, átmeneti megoldásokat ta
lálnia.
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És azután jött a TEMPUS,28’29 amely nagyon sze
rencsésen egybeesett a Múzeum körúti nagyobb, 
és önálló, szinte intézeti elhelyezést biztosító, a 
régebbieknél sokkal tágasabb és funkcionálisabb 
helyiségekbe való átköltözéssel. Ekkor Fülöp 
Géza, az oktatásfejlesztő tanszékvezető olyan 
jelentősét alkotott, ami kétségtelenül a Tanszék 
egész történetének egyik legsikeresebb fejeze
teként fog fennmaradni.
Ha a Gutenberg-galaxis keretei között gondol
kodunk, akkor Kovács Máté volt az, akinek ve
zetése alatt a tanszék az ELTE BTK Pesti Bar
nabás utcai épületének negyedik emeletén nem
csak konszolidált és megbecsült pozíciót kapott, 
de rangos hazai és nemzetközi hírnevet is kiví
vott magának. Az elektronikus korszakra -  rá
adásul a rendszerváltás idején -  történő rendkí
vül sikeres áttérés viszont Fülöp Géza érdeme. 
Tisztán kell látnunk, hogy a létrejöttén kívül ez 
volt a Tanszék életében a két legnagyobb, leg
inkább korszakalkotó történés, amelyekhez ha
sonló frissebb fejleményként még a PhD-prog- 
ramunk akkreditációja (1997-ben ez Voit Krisz
tina érdeme volt) és hazánk EU csatlakozását 
követően az alap- és mesterszak bevezetése 
kapcsolhatók.
A tanszéki informatikai infrastruktúra kiépítése 
és az ehhez kapcsolódó tantervi modernizáció 
sok elismerést kapott, és ezeknek eredménye
it Fülöp Géza is összefoglalta.30 Megjelentek a 
programban résztvevő magyar és külföldi szak
emberek beszámolói is.31 Mindezek a beszámo
lók, a bennük tükröződő állásfoglalásokkal, vé
leményekkel ismertek vagy fellelhetők, ezért 
most nem részletezem ezeket.
Viszont szeretnék egy olyan elismerő véleményt 
felidézni, amely nyomtatásban nem jelent meg, 
és így elveszhet mind a jelenlegi szélesebb szak
ma, mind az utókor számára, pedig nagyon fon
tosnak tartom. 1994-ben a tanszékünkön okta
tott Fulbright-vendégprofesszorként Christine 
L. Borgmann, aki egyébként később az UCLA 
(University o f California o f Los Angeles) infor
matikus könyvtáros képzéssel megbízott dékán

ja lett. Budapesti tartózkodása során gyakran is
mételgette, hogy a tanszék géptermeinek felsze
reltsége megfelelt a jó minősítést kapó ameri
kai átlagnak, és bizony számos amerikai tanszék 
nagyon is boldog volna, ha ilyen géptermekkel 
rendelkezhetne.32
Ez is Fülöp Géza érdeme volt. Ő, aki a Guten
berg-galaxis koncepciójában nevelkedett könyv- 
és könyvtörténész, túl a hatvanon, a rá jellemző 
fiatalos energiával és nyitottsággal oldotta meg 
a tanszéknek az információs társadalomhoz és 
a globális elektronizációhoz való felzárkózta
tását.

Összegzés helyett

Lehetetlen egy ilyen nagyszerű pályát, egy ilyen 
hatalmas életművet egyetlen tanulmány kereté
ben elemezni és ily módon végső következteté
seket levonni. Összegzés helyett tehát csak két 
gondolatot szeretnék megosztani a Tisztelt Ol
vasóval.
Fülöp Gézát, mint említettem, Kovács Máté, a 
tanszékvezető professzor, saját utódjaként tartot
ta számon. Annak ellenére, hogy Fülöp Géza -  
teljesen önhibáján kívül -  csak vargabetűk soro
zata után, 14 évvel Kovács Máté halálát követően 
kapta meg ezt a posztot, teljes mértékben meg
felelt nagy elődje elvárásainak és méltó utódja 
volt a tanszékvezetői székben, hasonló formá
tumú tudósként és egyetemi tanárként. 
Köszönhette ezt tehetségének, szorgalmának, és 
annak az állhatatosságnak, amellyel mindenkor 
hű marad nagy elődjei példamutatásához. Ennek 
a példamutatásnak a lényegét Fülöp Géza több 
ízben is megfogalmazta, de talán Haraszthy 
Gyuláról írt sorai fejezik ki a legtömörebben en
nek lényegét: „Mintául szolgálni, nevelni, taní
tani azonban csak az képes, avagy példát, taní
tást csak attól fogadnak el mások, akit ember
sége, erkölcsi komolysága, illetve szakmai felké
szültsége erre alkalmassá tesz, akinek hitele van: 
emberi és szakmai, tudományos hitele.”33
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Központ, 1965.179-191. p. (Angol és orosz nyelven is.)
9. FÜLÖP Géza: A könyvtártudományi kutatás helyzete. 

1965. = Könyvtári Figyelő, 1965. 5-6.sz. 423^150. p.

10. FÜLÖP Géza: A könyv és a könyvtári kultúra a kapita

lizmus időszakában. 1789-1917. 1-2. kötet. Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1970.291, 84 p.

11. Válogatott bibliográfia a könyv-, sajtó- és könyvtári kultúra 

köréből. 1849-1945. Összeállította Fülöp Géza és Széllé 
Béla. In: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életé

ben 1849-től 1945-ig. Összeállította Kovács Máté. Buda

pest, Gondolat, 1970. 543-706. p.

12. A magyar sajtó története. In: Gallyas Ferenc -  Fülöp Géza: 
Mit kell tudni a világ sajtójáról? Budapest, Kossuth, 1972. 

229-250. p.

A sajtó egyetemes fejlődése. In: Gallyas Ferenc -  Fülöp 

Géza: Mit kell tudni a világ sajtójáról? Budapest, Kossuth, 
1972. 8-52. p.

Száz esztendeje indult a Magyar Könyvszemle. 1. rész. = 

Könyvtáros, 1976.12. sz. 709-712. p.

Száz esztendeje indult a Magyar Könyvszemle. 2. rész. = 

Könyvtáros, 1977.1. sz. 10-13. p 

Száz esztendeje indult a Magyar Könyvszemle. 3. rész. = 

Könyvtáros, 1977. 2. sz. 68-70. p.

13. FÜLÖP Géza: Bevezetés az egyetemes sajtótörténetbe.

Budapest, Tankönyvkiadó, 1981.100 p.

14. FÜLÖP Géza legfontosabb publikációi ezeken a területe
ken:

Nyomdászat és könyvkultúra az 1848-49-i forradalom és 
szabadságharc idején. = Magyar Grafika, 1973.3. sz. 78-

86. p.

Nyomdászat és könyvkultúra az 1848-49-i forradalom 
és szabadságharc idején. In: Ötszáz esztendő. Tizenegy 

írás a félévezredes magyar nyomdászatról. Szerkesz

tőbizottság: Haiman György, Klaniczay Tibor, Lengyel 
Lajos, Szántó Tibor. Budapest, Magyar Helikon, 1974. 

78-86. p.

Rácz Pál kéziratos versgyűjteménye és Kenézy Pál olva

sónaplója a reformkorból. Adalékok a református papság 

olvasási kultúrájához. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
1974.6. sz. 696-701. p.

A vidéki birtokos nemesség könyvkultúrája a 18-19. szá
zad fordulóján. A Skublics-család zalaszentbalázsi könyv

tára. = Magyar Könyvszemle, 1974. 3-4.sz. 249-261. p. 

Olvasásra buzdítás a reformkori sajtóban. = Magyar 

Könyvszemle, 1975. 3-4. sz. 313-320. p.
Törekvések, tervezetek és egyesületek a köznép műve

lésére és olvasóvá nevelésére a felvilágosodás idején és 

a reformkorban. = Magyar Könyvszemle, 1976.1. sz. 94-
102. p.

400 éves a Budai Egyetemi Nyomda. = Helikon, 1977.4. 

sz. 428-431. p.

A magyarországi városi könyvtárügy a szegedi Somogyi

könyvtár alapítása előtt és az alapítás idején. = Csongrád 

Megyei Könyvtáros, 1977.1-2. sz. 3-8. p.

Könyvnap, könyvhét, ünnepi könyvhét. Ötven esztendő. 

1929-1979. Szerkesztette Fülöp Géza. Budapest, Ma
gyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1979. 

561. p.

A hazai városi könyvtárügy fejlődése és a szegedi Somo
gyi-könyvtár. = Csongrád Megyei Könyvtáros, 1983. 3-4. 

sz. 80-86. p.

„Csín, műízlés, európai szellem és józanul számító üzleti

esség”. 175 éve született Heckenast Gusztáv. = A Könyv, 
1987.1.sz. 39-54. p.

Olvasók, könyvek, könyvtárak. 1. kötet. A kezdetektől 

1848/49-ig. Művelődéstörténeti olvasókönyv 10-18 éve
seknek. Budapest, Magyar Médiapedagógiai Műhely, 

1993. 53 föl.

Egyházi könyvtárak művelődési és emberformáló szere

pe a magyar történelemben. = Kétszáz éves az Egri Fő

egyházmegyei Könyvtár. 1793-1993. Emlékbeszédek. 

Szerkesztette Antalóczi Lajos. Eger, Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola -  Egri Főegyházmegyei Könyvtár, 

1995. 23-33. p.

Idill a nemesi kúriákban -  Napóleon korában. A nemesség
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könyvtári kultúrája. In: Hogyan éltek elődeink? Fejezetek 

a magyar művelődés történetéből. Szerkesztette Hanák 

Péter. Budapest, Gondolat, 1980.129-131. p.
A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszaká

ban. Gutenbergtől a francia forradalomig. Budapest, Tan- 

könyvkiadó, 1980.131 p.

A magyar kultúra és a Duna-medence népeinek szolgála

tában. Beszélgetés Sándor Lászlóval. = Könyvtáros, 1980. 

2. sz. 75-79. p.
15. FÜLÖP Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás 

idején és a reformkorban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1978.290 p.
16. Kőhalmi Béla bibliográfia. 1895-1984. Szerkesztette és az 

előszót írta Fülöp Géza. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár -  Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudo
mányi Módszertani Központ, 1985.197 p.

17. FÜLÖP Géza: Haraszthy Gyula a tanító és példaadó. = 

Könyvtári Figyelő, 1990.1-2.sz. 13-15. p.
18. FÜLÖP Géza: L’ interpretation de la bibliologie, le 

développment de la pensée bibliologique en Hongrie. = 

Schéma et Schématisation. Revue de Bibliologie, 1986. 

24. no. 66-67. p.

19. FÜLÖP Géza: Könyvtártudomány és bibliológia. = Könyv, 

Könyvtár, Könyvtáros, 1996. december. 19-28. p. 
valamint

FÜLÖP Géza: Könyvtártudomány és bibliológia. = Könyv 
és Könyvtár. XVIII. kötet. Kovács Máté emlékének. Szer

kesztette Suppné Tarnay Györgyi. Debrecen, Kossuth La

jos Tudományegyetem Könyvtára, 1997.41-52. p.

20. SEBESTYÉN György: Magyar-francia bilaterális bibliológiai 

kollokvium Budapesten. = Magyar Tudomány, 1986.4. sz. 
320-321. p.

21. Pl. Nouvelles technologies, modéles sociaux et sciences 
de l’écrit. (Sous la direction de Robert Estivals.) Paris, 

Delegrave, 1996.

22. Revue Schéma et Schématisation, Revue de Schématolo- 

gie et de Bibliologie, publiée avec le concours du CNRS 

f partir de 1968, eile Test depuis les années 1980 avec le 

concours du Centre National des Lettres, a vonatkozó in
formációt Id. http://ssb.artemis.jussieu.fr/ssb/re/schemato/ 

rsb.htm - letöltés 2008.09.04

23. Écrit -  Hier et Demain. http:Zwww.oszk.hu/kiadvany/iras 
-  letöltés 2008.09.04

24. Erről a témakörről részletesebben Id. SEBESTYÉN

György: Könyvtártudományi és informatikai PhD-képzés 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi- 

informatikai tanszékén. Múlt és jelen. = Tudományos és 

Műszaki Tájékoztatás, 2004.11. sz. 475^83 . p.

25. Ezek közül a legjelentősebbnek tartom: FÜLÖP Géza: 

Kovács Máté pályája, művelődés- és könyvtárpolitikai te
vékenysége. = Kovács Máté emlékkönyv. Szerkesztette 

Széllé Béla. Budapest, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 

1983. 5-16. p.

26. SEBESTYÉN György: Fülöp Géza. (1928-1998) = 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1998. 8-9. 
sz. 347. p.

27. FÜLÖP Géza emlékkönyv. Szerk. Barátné Hajdú Ágnes. 
Bp. Könyvtártudományi -  Informatikai Tanszék, 1999.

28. FÜLÖP Géza: Információs szakemberek Magyarország 

számára -  a Tempus segítségével Európába. = Könyvtári 
Figyelő, 1993.4. sz. 561-571. p.

29. FÜLÖP Géza: Információs szakemberek Magyaror

szág számára -  a TEMPUS segítségével Európába. 

Zárószimpózium. TEMPUS JEP-0297. Szerk. FÜLÖP 
Géza és LÁDI László. Bp. Könyvtártudományi -  Informa

tikai Tanszék, 1993.

30. Ld. 28. jegyzetünket
31. Ld. 29. jegyzetünk

32. Christine L. Borgman azóta is rendszeres kapcsolatot 

tart fenn Magyarországgal és az ELTE Könyvtártudo

mányi Tanszékével, melynek keretében vendégül látta 

Sebestyén György tanszékvezetőt 1999-ben az UCLA- 

n. Az OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtára besze

rezte az ezredfordulón megjelent könyvét: BORGMAN, 

Christine, L.: From Gutenberg to the Global Information 

Infrastructure: access to information int he networked 
world. Cambridge, the MIT Press, 2000. Legutolsó alka

lommal 2007-ben látogatottéi Budapestre, amikor Sebes
tyén György professzor és más magyar, ill. kelet-európai 

szakemberek bevonásával külön szekció-programot veze

tett a 11th European Conference , ECDL 2007, Budapest 

keretében - http://www.sztaki.hu/hirek/hirek/newsid/126/ 

2007_szeptember_16_21_koezoett_budapesten_keruel_ 
megrendez.esre_a_11_ecdl_konferencia-1 /neste/10/?no_ 

cache=1&cHash=f2cd93bd4d. letöltés: 2008.09-04.

33. FÖLÖP Géza: Haraszthy Gyula a tanító és a példaadó. = 
Könyvtári Figyelő, 36.1990.1-2. sz. 13. p.
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Válogatás a
Fülöp Géza-emlékülés
előadásaiból

Fülöp G é za , a képzést megújító 
tanszékvezető
SZABÓ Sándor

Fülöp Géza személye a 20. század második fe
lében szervesen összefonódott a magyarországi 
könyvtárosképzéssel, hiszen a több mint negy
ven év közszolgálatban eltöltött évéből 3 3-at fő
állású egyetemi oktatóként élt meg. Az Akadé
miai Könyvtár kézirattárában és az Akadémiai 
Kiadó Lexikon Szerkesztőségében eltöltött 7 év 
után 1961-ben lett teljes állású oktató az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszéken, bár az oktatás
ban óraadóként és félállású adjunktusként már 
a korábbi években is részt vett.
Az 1949-ben indult egyetemi könyvtárosképzés 
helyzete a kezdeti évek bizonytalanságai és út
keresései után 1956 után megszilárdult. 1956 és 
1972 között Kovács Máté irányításával a tanterv 
és a tananyag folyamatosan korszerűsödött, és a 
60-as évek végére kialakult a képzés rendszere, 
a kétszakos nappali tagozat mellett megindult 
az ugyancsak kétszakos hatéves esti és levelező, 
majd a hároméves kiegészítő tagozatos képzés. 
Kovács Máté 1972-ben bekövetkezett halála 
után 14 év alatt három vezetője is volt a Tan
széknek: Kiss István, Babiczky Béla (ideiglenes 
megbízatással) és Dán Róbert. E vezetőknek 
igen rövid idő állt rendelkezésükre, hogy prog
ramjaikat valóra váltsák. Hiába próbálták a kép
zési struktúrát, s annak tartalmi súlypontjait el
képzelésük szerint módosítani, hiába igyekeztek 
a Tanszék oktatói összetételét a kívánságuknak

megfelelően alakítani, a sors rövidre szabta szá
mukra az időt, elképzeléseiket nem vihették vé
gig, nem fejezhették be. A gyakori változások és 
változtatások szükségszerűen a következetlen
ség, az ötletszerűség benyomását keltették.
A hetvenes évek végén a mai napig is tisztázatlan 
okokból és indítékból külső támadások is érték 
az egyetemi könyvtárosképzést, melynek során 
szinte a képzés léte vált kérdésessé.
Ilyen előzmények után a Dán Róbert váratlan ha
lála miatt megüresedett tanszékvezetői posztra 
1986-ban nevezték ki Fülöp Gézát.
Fülöp Gézát nem érte felkészületlenül a felkérés, 
hiszen akkor már 25 éve a Tanszéken oktatott. 
Belülről ismerte a Tanszék helyzetét, problémáit 
és gondjait, s ugyanakkor tisztában volt az egye
temi viszonyokkal is, fel tudta mérni a lehető
ségeket és korlátokat. S talán ami még ennél is 
fontosabb, tudta, hogy a könyvtáros szakmának 
milyen elvárásai vannak a képzéssel szemben, 
hiszen, Fülöp Géza a pályája elején könyvtári 
munkával eltöltött esztendők után sem szakadt 
el a könyvtári gyakorlattól, számos szálon tar
totta a kapcsolatot a különböző könyvtárakkal, 
szakmai szervezetekkel.
Jól ismerte a hazai könyvtárügyi viszonyokat, 
hiszen a hetvenes években, Kovács Máté elnök
sége idején hosszabb ideig ellátta az Országos 
Könyvtárügyi Tanács titkári teendőit is. Pályá
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ja során végig jelen volt a szakmai közéletben, 
a kilencvenes években a Magyar Könyvtáros 
Egyesület alelnöki tisztjét töltötte be.
A hazai viszonyok mellett ugyanakkor kitekin
tése volt a külföldi országok könyvtárügyére 
is: a szakirodalomból nyert információk mel
lett személyes tapasztalatokat is szerzett nem
zetközi konferenciákon, külföldi országokban 
tett tanulmányútjai során.
Érthető tehát, hogy Fülöp Géza alapos felké
szültség birtokában nagy igyekezettel, ambí
cióval fogott hozzá a tanszékvezetői teendők 
ellátásához.
Első és legfontosabb feladatának a Tanszék hely
zetének a megszilárdítását, annak belső problé
máinak megoldását tartotta. Kinevezése után egy 
éven belül kidolgozták a könyvtár- és tájékoz
tatásügy korabeli szükségleteit figyelembevevő 
új tantervet, mely alapjaiban kiegyensúlyozott 
volt, a hagyományos könyvtári- és tájékoztatá
si ismeretek mellett kellő mértékben helyet kap
tak benne a modem informatikai stúdiumok is. 
Megemlítendő, hogy e tanterv helyezte vissza a 
megelőző években kiiktatott művelődés- és ol
vasásszociológiát és pszichológiát.
Az új tanterv kidolgozásával egyidejűleg össze
gezte a képzés előtt álló legfontosabb megoldásra 
váró egyéb feladatokat is, és felvázolta a fejlesz
tési elképzeléseit, melyeket megvitatás céljából 
különböző szakmai fórumok -  így többek között 
a Művelődési Minisztérium Könyvtárosképzési 
Szakbizottsága -  elé terjesztett, valamint publi
kálta a könyvtári szaksajtóban is.
Ekkor megfogalmazott programjához tanszékve
zetői évei alatt következetesen ragaszkodott, s a 
lehetőségekhez mérten igyekezett azokat meg
valósítani. Ezek közül, az idő rövidsége miatt itt 
csupán néhány pontot szeretnék kiemelni.
A képzés egyik neuralgikus pontja, gyakran vis
szatérő gondja volt a szakpárosítás kérdése. Míg 
a hatvanas években volt lehetőség a Természet- 
tudományi Karon oktatott valamennyi szakkal 
való párosításra, addig ez a gyakorlat a nyolc
vanas évekre megszűnt. Az oktatási törvény

ugyan elvben biztosította a teljes körű szakpá
rosítás lehetőségét, azonban óraegyeztetés és 
különböző adminisztratív okokra hivatkozva a 
második szak választása csak a bölcsész stúdi
umokra korlátozódott. Fülöp Géza minden pró
bálkozása ellenére sajnos a helyzet nem sokat 
változott, s a tényleges választási lehetőséget a 
későbbiekben bevezetett, kötött szakpárok fel
oldása teremtette meg.
A 80-as években komoly problémaként jelent
kezett, hogy a felvételi keretszám rohamosan 
csökkent. Míg a 60-as, 70-es években a nappali 
tagozat létszáma 30-60 fő között mozgott, ad
dig ezekben az években nem volt ritka a 10-12 
fős évfolyam, sőt volt két olyan évjárat, ami
kor a létszám 3 főre zsugorodott. Fülöp Géza a 
könyvtárügy szakemberszükségletét elemző fel
mérésekre hivatkozva számszerűen mutatta ki, 
mi volna az optimális beiskolázási keretszám, 
amely biztosítaná a különböző típusú könyvtá
rak számára az egyetemi végzettségű szakem
ber-utánpótlást. Ilyen jellegű egzakt számításo
kat, legalábbis a képzés részéről, tudomásom 
szerint azóta sem végeztek.
Fülöp Géza törekvése eredményre vezetett, és a 
90-es évek elején helyreállt az optimálisnak ne
vezhető 25-30 fős hallgatói létszám.
Az egyetemi könyvtárosképzést visszatérően 
érte az a kritika, hogy a képzés túlzottan el
méleti irányultságú, nem készít fel kellően a 
könyvtári gyakorlati feladatok ellátására, ezért 
Fülöp Géza fontos feladatának tekintette, hogy 
az egyetemi szintű könyvtárosképzésben kapjon 
nagyobb hangsúlyt a hallgatók gyakorlati mun
kára való felkészítése.
A Könyvtári Figyelő 1987. évi 6. számában 
megjelent tanulmányában a következőket írta: 
„Mind a könyvtárosi, mind a tudományos tájé
koztató tevékenység szilárd elvi alapokon nyug
vó, alapos elméleti ismereteket feltételező gya
korlati foglalkozás.
Ennek megfelelően a hallgatóknak már az egye
temen, a képzés keretében kell elsajátítaniuk 
olyan gyakorlati készségeket, amelyek alap
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ján munkába állva érdemlegesen képesek 
bekapcsolódni a mindennapi könyvtári vagy 
informatikai tevékenységbe, és a készségeket 
továbbfejlesztve, rövid idő alatt komoly 
jártasságra tudnak szert tenni.” 
Kezdeményezte, hogy a gyakorlóiskolák min
tájára az egyetemi könyvtárosképzés számára 
létesüljön gyakorló könyvtár, melyre -  az egye
temhez való közelsége miatt is -  az Állami Gor
kij (ma: Országos Idegennyelvű) Könyvtár lát
szott a legalkalmasabbnak. A hazai közéletben 
időközben bekövetkezett változások miatt ezek 
a tárgyalások azonban abbamaradtak.
Nagy figyelmet fordított a hallgatók évközi és 
nyári gyakorlatára. Tartotta a kapcsolatot a gya
korlatvezető könyvtáros kollégákkal, több ízben 
meghívta őket a Tanszékre szakmai konzultáció
ra, s ő maga is szívesen látogatta meg a helyszí
nen a gyakorlatokat végző hallgatókat.
Az egyetemi könyvtárosképzésben a 80-as évek 
közepétől egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 
specializáció. Az alapképzésben a differenci
ált választási lehetőséget a speciálkollégiumok 
rendszere biztosította, ugyanakkor egyre inkább 
előtérbe kerültek az elmélyültebb ismereteket 
nyújtó, az alapképzésre épülő kétéves posztgra
duális szakképzések.
A már korábban is élt szakmai információs szak 
korszerűsített tematikával továbbra is meghir
detésre került, s e tagozat mellett az 1989/90-es 
tanévben megindult, s komoly pozitív visszhan
got kapott a „könyvtörténeti, könyvmúzeológia” 
szak is.
A képzés színvonalának emelése érdekében a 
speciálkollégiumok terén az oktatásban számos 
külső szakember is részt vett, a posztgraduális 
tagozatok előadóinak pedig a témakör legkivá
lóbb hazai szakembereit sikerült megnyernie.
A tantervek folyamatos korszerűsítésének kö
szönhetően az informatikai ismeretek oktatá
sa egyre hangsúlyozottabb szerepet kapott. A 
képzés jellege azonban erősen elméleti jellegű 
volt, mivel a gyakorlati képzéshez hiányzott az 
alapvető infrastruktúra. Jellemző, hogy a Tan

széknek 1990-ben 3 PC-je volt, egyet az MTA 
SZTAKI-tól kapott tartós letétként, két kimust
ráltat pedig az oslói könyvtárosképző főiskola 
hallgatói ajándékoztak a tanszéki diákegyesü
letnek, amit a hallgatók a hátizsákjukban hoz
tak magukkal.
Ezt a hiányzó feltételt teremtette meg aztán a 
TEMPUS program, s a szerencsés véletlennek 
köszönhetően az egyetemi tanszék is ekkor, 
1991 februárjában költözött a Pesti Barnabás 
utcai szűkös helyéről a mostani Múzeum kör
úti épületbe, ahol elegendő tér állt rendelkezésre 
az infrastrukturális beruházások számára.
A Szepesváry Tamás által kezdeményezett, s ma
gyar részről Fülöp Géza által levezényelt há
roméves TEMPUS programban az ELTE egye
temi és főiskolai karának 2 tanszéke, valamint a 
hannoveri és a hollandiai deventeri könyvtáros 
főiskolák vettek részt. A program alapvetően 3 
területre terjedt ki:
• a hazai felsőoktatási tantervek közelítése a 

nyugat-európai programokhoz, oly mérték
ben, hogy azokkal 60-65%-ban egyezzen 
meg, míg a fennmaradó 35-40% módot ad
jon a hazai sajátosságok, igények kielégíté
sére;

• a két budapesti tanszék számára közös, kor
szerű, a kor európai színvonalán álló számí
tógépes laboratórium kiépítése;

• oktatói és hallgatói mobilitásprogram, mely
nek keretében oktatóink számos szakmai sze
mináriumon, konferencián vehettek részt, 
hallgatóink közül pedig számosán tölthették 
kötelező könyvtári gyakorlatukat Hannover
ben, ill. Deventerben.

A TEMPUS program nem csupán az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszékén folyó képzést 
újította meg, hanem jótékony hatással volt az 
egész magyar könyvtárosképzésre.
Fülöp Gézának a könyvtárosképzés terén vég
zett tevékenysége természetesen nem szorítko
zott csupán az ELTE Könyvtártudományi Tan
székére. Ő mindig rendszerben gondolkodott, 
vizsgálódásai során a könyvtárosképzés teljes
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rendszerét tartotta szem előtt.
A Művelődési Minisztérium Képzési Szakbizott
sága és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kép
zési és Továbbképzési Bizottságának elnökeként 
tevékenyen részt vett a különböző képzési szintek 
programjainak, az egyes képzőintézmények tan
terveinek kimunkálásában. Tanulmányaival, ja
vaslataival segítette a hazai könyvtárosképzés- 
és továbbképzés ügyét. Részt vállalt a Debreceni 
Egyetemen megszervezendő könyvtárosképzés 
előkészítő munkálataiban, s a 90-es években 
a Művelődési Minisztérium felkérésére az ő 
vezetésével dolgozták ki a bölcsészkari könyv
tárosképzés követelményrendszerét.
Fülöp Géza nem csupán a könyvtári, hanem a 
tudományos közéletben is aktív szerepet vállalt, 
s ezzel is növelte az egyetemi könyvtárosképzés, 
s egyidejűleg a Tanszék súlyát és tekintélyét. 
Tagja volt többek között az MTA Tudományos 
Minősítő Bizottságának, az MTA Könyvtörténe
ti Bizottságának, a Magyar Könyvszemle szer
kesztőbizottságának, s elnöke az Erdélyi Múze
um Egyesületet támogató gr. Mikó Imre Alapít
vány kuratóriumának.
Fülöp Géza tanszékvezetése idején a Tanszéknek 
élénk nemzetközi kapcsolatai voltak. Fontosnak 
tartotta a külföldi társintézményekkel való jó 
kapcsolat kialakítását és ápolását. A TEMPUS- 
partnereken kívül különösen élénk munkakap
csolat alakult ki a pozsonyi, az oslói és a tallinni 
felsőfokú könyvtárosképző intézményekkel. Az 
ő tanszékvezetése idején, 1993-ban indult el a 
ma már hagyományossá vált, a könyvtár szakos 
hallgatók által szervezett BOBCATSSS konfe
renciasorozat. (Az első hat konferenciát 1993 
és 1998 között Budapesten tartották.)
Aktív pályafutásának utolsó éveiben vezetőségi 
tagja volt az EUCLID-nak (European Associa
tion for Library and Information Education and 
Research -  Európai Könyvtári és Információs 
Oktatási és Kutatási Szövetség).
Nyugodtan mondhatjuk, hogy Fülöp Géza a 
20. század utolsó évtizedeiben a hazai könyv
tárügynek, különösképpen pedig a könyv

tárosképzésnek meghatározó személyisége volt, 
és tanszékvezetői megbízatása lejártával egy jól 
működő, az egyetemi és könyvtári közélettel jó 
kapcsolatot tartó -  s úgy gondolom - , a szak
ma elvárásainak is eleget tevő tanszéket tudott 
átadni utódjainak.
Nem volna teljes Fülöp Géza tevékenységét 
méltató megemlékezésünk, ha nem szólnánk, 
csak röviden is, Fülöp Gézáról, a tanárról és az 
emberről.
Fülöp Géza igényes oktató volt. Alapos tárgyis
merettel, széles körű műveltséggel, remek elő
adókészséggel rendelkezvén kitűnő előadásokat 
tartott. Tanítványaival szemben mindig igényes 
volt, de ugyanakkor megértő és segítőkész is, 
és ami különösen fontos: következetes és igaz
ságos.
Az általa fontosnak tartott, s évente megszerve
zett 2-3 napos tanulmányi kirándulások jó alkal
mat adtak arra, hogy tanítványaival a hivatalos 
tanár-diák kapcsolat mellett egy oldottabb, köz
vetlenebb emberi viszony alakuljon ki. 
Tanszéki, majd tanszékvezetői szobájának ajta
ja mindig nyitva volt hallgatói előtt. Kevesen 
tudják, hogy évtizedekre visszamenően őrizte a 
hallgatói névsorokat. Páratlan memóriájának kö
szönhetően szinte minden volt hallgatójára emlé
kezett, figyelemmel kísérte sorsuk alakulását. 
Fülöp Gézával 22 évig voltunk közvetlen kol
légák, munkatársak, s ebből tíz éven át tanszé
ki szobatársak. így közelről tapasztalhattam, 
hogy egykori tanítványai évek múltával is mi
lyen szeretettel keresték fel személyesen vagy 
telefonon.
Fülöp Géza nem csupán igényes és kellően 
nagyvonalú vezető volt, hanem kiváló, segí
tőkész kolléga és barát. Vezetése alatt a Tan
széken szívélyes és baráti légkör uralkodott. A 
vele folytatott beszélgetések akár a Tanszéken, 
akár fehérasztalnál, nagy műveltségének és tá
jékozottságának köszönhetően élmény számban 
mentek.
A 90-es évek derekán -  talán 1994-ben -  a Bajai 
Főiskola Könyvtári Tanszékének akkori vezető-
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je, Frick Mária, egykori kedves tanítványunk, 
azzal a kéréssel keresett meg minket, Hajdú Ág
nest, Fülöp Gézát és engem, hogy az akkor in
duló könyvtárosképzésükben segítsünk, és mű
ködjünk közre az oktatásban. Ettől kezdve éve
ken keresztül, egészen Fülöp Géza haláláig 2-3 
hetes gyakorisággal keltünk útra Bajára.
Ezek az alkalmak, a Sugovica-partján tett séták 
közben, vagy a törzshelyünkön elfogyasztott va
csorák utáni borozgatások melletti beszélgetés
sel mindig szellemi kikapcsolódást jelentettek 
számomra. Az utazás fáradalmai ellenére már 
előre vártam, s úgy éreztem Ő is, a következő 
kirándulás lehetőségét.

Fülöp Gézával nem csupán a közös munkahely, 
az együtt vállalt feladatok ellátása kötöttek össze, 
hanem fiatalságunk helyszínéhez, Vas megyéhez, 
Szombathelyhez való közös kötődésünk, és a 
számos régi közös ismerős, kolléga és barát, így 
többek között Kuntár Lajos, Takács Miklós, Tóth 
Gyula személye is.
Állíthatom, hogy Fülöp Géza olyan ember és 
barát volt, akihez mindig lehetett tanácsért for
dulni, s ő bölcsességének köszönhetően mindig 
tudott eligazítást, ötletet adni. Barátai számára 
biztos pont volt, akire bármikor számítani le
hetett. Távozása azért is hagyott oly nagy űrt 
maga után, melynek érzése tíz távlatában sem 
csökkent.

Fülöp G éza kandidátusi 
és doktori értekezése
BÉNYEI Miklós

Ritka egyenes kutatói életút -  tömören így jel
lemezhető Fülöp Géza tudományos pályafutása. 
Képzeljük el: már falusi kisdiákként, majd szín
jeles gimnazistaként rácsodálkozott a klasszikus 
magyar irodalom szépségeire. Aztán budapesti 
egyetemistaként bekapcsolódott a Petőfi kritikai 
kiadás anyaggyűjtésébe, mindkét -  könyvtárosi 
és tanári -  szakdolgozatát Nagy Ignác munkás
ságáról írta, fiatal, csaknem kezdő irodalomtör
ténészként az MTA Könyvtárának Kézirattárá
ban egyike volt azoknak, akik sajtó alá rendezték

a Kazinczy-levelezés utolsó kötetét.1 Tehát na
gyon hamar megtalálta fő kutatási témáját, és a 
magyarországi felvilágosodás és reformkor mű
velődéstörténete mellett -  noha olykor-olykor 
másfelé is pillantott -  élete végéig kitartott. Mi
után Kovács Máté professzor, aki pályakezdésé
től fogva egyik mentora, főnöke volt, meghívta 
adjunktusnak az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Könyvtártudományi Tanszékére2, rábízta a 
jelzett időszak könyv- és könyvtártörténetének 
oktatását. Egyúttal bevonta az immár legendás

442 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3



sá vált 99A könyv és könyvtár a magyar társada
lom életében az államalapítástól 1849-ig ” című, 
1963-ban közreadott szöveggyűjtemény munká
lataiba. Az 1772-1848 közötti évtizedek doku
mentumanyagát is ő válogatta és rendezte sajtó 
alá, ily módon az átlagosnál jóval kiterjedtebb 
és mélyebb forrásismeretre tett szert, és ennek 
birtokában, valamint a szakirodalom tüzetes ta
nulmányozásával máig helytálló bevezető es
szét írt a szóban forgó fejezethez.3 Bizonyosra 
vehető, hogy ennek a feladatnak a sikeres meg
oldása volt a kiindulópontja majdani kandidátusi 
értekezésének is. Közben, 1970-ben megjelent 
első egyetemi jegyzete, amely nemzetközi kite
kintéssel tárgyalta a könyv- és könyvtárkultúra 
1789-1918 közötti fejlődését.4

I.

Fülöp Géza a hetvenes évtized elején fejezte be 
kandidátusi értekezésének anyaggyűjtését és 
megírását: mind a gépiraton, mind a téziseken 
1973-as évszám olvasható. A közönségszerve
zés és magyar olvasóközönség a felvilágosodás 
idején és a reformkorban ” című disszertáció5 
nyilvános vitáját a Tudományos Minősítő Bi
zottság 1975. április 9-ére tűzte ki. Két opponen
se (hivatalos bírálója) Kókay György irodalom- 
történész és R. Várkonyi Ágnes történész volt, a 
bíráló bizottság elnöke Zádor Anna művészet- 
történész.6 A mechanikus írógéppel, kettes sor
közzel gépelt dolgozat terjedelme négy százhet
venkét oldal, ebből százhuszonkettő (tehát több 
mint egynegyede) a jegyzetapparátus. A kezde
ti időpontot az irodalomtörténetben akkor ural
kodó felfogás szerint 1772-ben jelölte meg, a 
reformkort pedig -  szintén hagyományosan -  
1825-től datálta, bár elsősorban az 183(M-0-es 
évekre koncentrált. Azt az izgalmas időszakot 
vizsgálta, amikor a feudális társadalmi, gazdasá
gi környezetben és az erősen korlátozott állami 
önrendelkezés keretei között a magyar irodalmi 
élet és az olvasóközönség polgárivá alakult. Két 
fő vonulatra figyelt: a nemzeti gondolat térhó

dítására és a polgárosodás lassan-lassan kibon
takozó jeleire.
Noha a munka irodalomtudományi értekezésnek 
készült, tartalma sokkal összetettebb, sokrétűbb. 
Címe és bevezetője alapján közönségtörténetnek 
hinnénk, mellesleg a szerző is elsősorban annak 
szánta, és e nemben valóban az első olyan ös
szegzés, amely egy egész korszak áttekintését 
elvégzi. Valójában a korabeli könyvtárakról, 
könyvgyűjteményekről tudunk meg belőle leg
többet, de egyértelműen könyvtártörténeti dol
gozatnak sem mernénk titulálni. Maradjunk in
kább egy szélesebb kategóriánál, és nevezzük 
annak, ami: művelődéstörténet. Mégpedig a 
már akkor is szépen gyarapodó hazai művelő
déstörténeti irodalom jeles darabja, újszerű, út
törő vállalkozás. Olyan monográfia, amely a mű
veltséganyag egyik legfontosabb hordozójának 
és közvetítőjének, a könyvnek, időszaki sajtó
nak és befogadó közegének találkozásáról, kap
csolatáról szól. Tehát a befogadás-szociológia 
terén is jelentékeny próbálkozás volt. Ma, több 
mint harminc esztendő távlatából örömmel és 
némi büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy Fü
löp Géza világviszonylatban is az elsők egyike 
volt, aki a manapság rendkívül divatos olvasás
történeti megközelítést alkalmazta a könyv- és 
könyvtárkultúra tanulmányozásakor. 
Tulajdonképpen mit tartalmaz ez az értekezés? A 
bevezetésen és az összegzésen kívül öt fejezetre 
tagolódik. Az elsőben, alig pár oldalon „Európai 
kitekintés” címmel a szerző a polgári könyvkul
túra és olvasóközönség 18-19. századbeli kiala
kulásának főbb tendenciáival ismertet meg ben
nünket. A másodikban a hazai politikai, gazdasá
gi és társadalmi viszonyok főbb vonásait foglal
ta össze. A harmadik a művelődési törekvések, 
valamint a könyv- és olvasási kultúra korabeli 
összefüggéseit vázolta. A „Közönségszervezés, 
olvasóközönség, olvasmányok” című negyedik 
fejezetben olvashatunk a tudatos és szervezett 
közönségnevelés kezdeteiről, majd intézményi
szervezeti formáiról: a 18. századvégi olvasókö
rökről és -klubokról, a kölcsönkönyvtárakról, az
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olvasókabinetekről, a cenzúra akadályozó szere
péről, az irodalmi diáktársaságokról, aztán a re
formkori kaszinókról, társalkodó és olvasó egy
letekről, a nyilvános közkönyvtárakról (egyete
mi, nemzeti múzeumi és akadémiai könyvtár, 
Teleki Téka stb.)? a köznép művelésére és olva
sóvá nevelésére irányuló törekvésekről. Az utol
só, ötödik fejezet „Az olvasóközönség nagysága 
és társadalmi tagozódása” címet viseli. A szerző 
az egyes társadalmi osztályok és rétegek (sor
rendben: főrangúak, értelmiség és hivatalnokne
messég, vidéki birtokos nemesség, katolikus és 
protestáns papság, városi polgárság, parasztság) 
olvasási kultúrájának jellemzőbb vonásait vizs
gálta, kiemelve a fontosabb magánkönyvtára
kat és jellegzetesebb olvasó-típusokat. Mindkét 
részben rápillantott Erdélyre is; a nemzetiségi 
lakossággal viszont nem foglalkozott. Kivéve 
a német ajkú városi polgárság olvasmányait, de 
azokról is csak érintőlegesen szólt. Egyébként a 
parasztság és a polgárság olvasási szokásait, iro
dalmi ismereteit feltáró két alfejezet aránytalanul 
rövidebb és ennél fogva szegényesebb is a töb
binél. Ez könnyen megmagyarázható: legkevés
bé itt támaszkodhatott a korábbi feldolgozások
ra, és az eredeti források is itt a legnehezebben 
hozzáférhetők. A harmadik, negyedik és ötödik 
fejezet két időrendi szakaszra bomlik, a szerző 
külön-külön mutatta be a felvilágosodás idején 
és a reformkorban észlelhető fejleményeket.
A disszertáció tematikája gazdag, előadásmódja 
fegyelmezett, rendszerezett, elemzései árnyaltak. 
Fülöp Géza egyrészt összegezte a témával kap
csolatos kutatások addigi -  rendkívül szétszórt 
-részeredményeit, másrészt kiterjedt eredeti ku
tatásokat is végzett. Források tömegét nézte át: 
korabeli lapokat, kéziratokat, vidéki levéltárak 
állagait, publikált magánkönyvtári jegyzékeket, 
katalógusokat, egyleti alapszabályzatokat és így 
tovább. Sok új adatot közölt, de ennél lénye
gesebb, hogy szempontjai is újak. Ő adott elő
ször összefoglaló -  és lábjegyzetei tanúsítják: 
kitűnően dokumentált -  áttekintést a magyar 
polgárosodás időszakának olvasási és könyvtári

kultúrájáról. Emellett részlet-megfigyelései, 
részelemzései is igen érdekesek. Elsősorban 
folyamatokat ábrázolt: azt rekonstruálta, hogyan 
változtak, tökéletesedtek a közönségszervezés 
eszközei, módozatai, és főleg intézményei, ho
gyan haladt előre az olvasónevelés, és mindennek 
eredményeként hogyan formálódott a magyar ol
vasótábor, hogyan jött létre a polgári jellegű 
olvasóközönség. Érzékeltette és bizonyította, 
hogy mindezeket a változásokat a társadalmi, 
gazdasági és politikai fejlődés determinálta és 
idézte elő, és hogy az általános kulturális haladás 
részeként mentek végbe.
Az értekezés több ponton módosította a Magyar- 
ország és Erdély korabeli műveltségi viszonya
iról addig kialakított képet. Feltűnik például, 
hogy a reformkorban földrajzilag mennyire ki
terjedt az olvasás, az irodalom iránti érdeklődés: 
a magyar lakta vidékeket szinte teljesen behálóz
ták a kaszinók, olvasóegyletek; még némelyik 
faluban is fellelhetők voltak. Ezek után a köz
nemességre ragasztott „műveletlen”, „parlagi” 
jelzőket sem lehetett bármikor és minden meg
szorítás nélkül alkalmazni. Különösen a jobb 
módú, a közéleti szereplést is vállaló nemesek 
váltak ki nagy olvasottságukkal; több vármegyé
ben még könyvtárszervezéssel is próbálkoztak. 
Megfigyelhető az is, hogy az iskolázottabb és 
aktívabb személyek, csoportok igen jól ismerték 
a korabeli külföldi szépirodalom jelesebb alko
tásait, a kor haladó eszmeáramlatait (felvilágo
sodás, liberalizmus, korai szocializmus stb.); az 
újság és a politikai irodalom pedig mindennapi 
olvasmányuk volt. Egyébként Fülöp Géza tanul
mánya is megerősíti a régi tapasztalatot: a hala
dó társadalmi, politikai magatartás és a korszerű 
olvasási kultúra között társadalmi méretekben 
szoros összefüggés van.
A sikeresen megvédett disszertációt az Akadémiai 
Kiadó 1978-ban közreadta Irodalomtörténeti 
könyvtár című sorozatában, némileg rövidített 
címmel: 99A magyar olvasóközönség a felvilá
gosodás idején és a reformkorban”. Mivel az 
értekezés második és harmadik fejezete a ko
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rábbi kutatásokhoz képest nem igazán hozha
tott újat, hiszen elsősorban az áttekintés, az 
összefoglalás volt a célja, ezeket a könyvből ki
hagyta. Itt-ott a megmaradó három fejezet bel
ső tartalmán is módosított, de alapjában véve 
az értekezés szövege látott napvilágot. A könyv 
rögtön kötelező vagy legalábbis ajánlott olvas
mánnyá vált a könyvtáros-képzésben, tehát a 
könyvtárosok ma élő nemzedéke közelről is
meri. A kritikai visszhang szintén kedvező volt: 
az Irodalomtörténeti Közlemények, az Iro
dalomtörténet, a Hungarológiai Értesítő, a Ma
gyar Könyvszemle és a Könyvtáros egyaránt 
elismerő recenziót közölt róla.7 A szakemberek 
egybehangzóan emelték ki értékeit, és többen is 
megállapították, hogy nemcsak tartalmilag, ha
nem metodikailag is iskolateremtő teljesítmény 
született.
Egyetlen monográfia, így e mű sem tárhatta fel 
a tárgyát kimerítő teljességgel. Maga a szerző 
utalt rá, hogy „egy minden részletében árnyalt 
kép megrajzolásához további elemző részkuta
tások és előtanulmányok szü k sé g esekA szó
ban forgó korszak könyv-, könyvtári és olvasási 
kultúrájának fejlődéséről, hazai sajátosságairól 
még számos további publikációval ajándékoz
ta meg az érdeklődőket; ezek puszta felsorolása 
is szétfeszítené a mostani terjedelmi kereteket.8 
Mélyebb elemzést, komoly historiográfiai búvár
kodást igényelne annak kiderítése is, hogy Fülöp 
Géza kiváló kezdeményezésének, közelebbről 
könyvének hatására hány cikk, hány tanulmány 
született. Oktatói és olvasói tapasztalataim arról 
tanúskodnak, több könyvtáros is kedvet kapott 
arra, hogy egy-egy töredékét elvégezze az álta
la jelzett munkának. Különösen a helytörténeti 
kutatásokkal foglalkozó vagy arra hajlamot érző 
kollégák számára szép és érdekes feladat egy- 
egy reformkori kaszinó, olvasóegylet stb. törté
netének feldolgozása, esetleg további sorsának 
nyomon követése, egy-egy jelesebb helyi ma
gánkönyvtár múltjának felkutatása. Sok-sok is
meretlen érték rejtőzik a régi iskolai, plébániai 
és parókiái könyvtárakban is. Az újabb társada

lomtörténeti irányzatok hívják fel a figyelmün
ket arra, hogy elsősorban a helyi vizsgálódások 
járulhatnak hozzá egy-egy társadalmi réteg, a 
parasztság, a mezővárosi cívisek, a városi pol
gárság stb. egykori olvasási szokásainak, iro
dalmi-esztétikai ízlésének jobb megismeréséhez. 
Természetesen e kötet arra is biztathat, hogy a 
korábbi vagy későbbi korok helyi könyvtár- és 
olvasástörténetét feltárjuk.

, fü lö p  Géza tudós volt, szakmájának [...] igazi 
mestere” -  írta róla nekrológjában Vajda Kor
nél 9 Az ugyanúgy könyvtárosként indult Kókay 
György szintén fontos észrevétellel búcsúzott 
tőle: „ Neki sikerült folytatni még azt a hagyo
mányt, ami a korábbi nagy könyvtároselődöknél 
még természetesnek látszott, de ami sajnos ép
pen az ő pályakezdése idején tört meg: az új 
»irányzatok« a tudomány művelését és a könyv
tárosi munkát, de még az egyetemi oktatást is 
egyre kevésbé tartották összeegyeztethetőnek. ”10 
Egyetemi oktatóként jegyzeteket írt fő témájáról, 
és előadásain, szemináriumain a könyvtár sza
kos hallgatók sokaságát ismertette meg a ma
gyarországi könyv- és könyvtártörténet adott 
szakaszával.11 S miként ő a mintaképeit, az ő 
példáját is jó néhány tanítványa -  szeretném 
hinni, hogy magamat is közéjük számíthatom 
-  követte, irányításával doktori és kandidátusi 
disszertációk készültek, sokan az ő közvetlen 
vagy közvetett útmutatásai nyomán indultunk 
el kutatói pályánkon és igyekeztünk behatolni 
a magyar művelődés újkori történetének addig 
feltáratlan pontjaira. Miután évtizedeken keresz
tül tanított az egyetemen, bizonyára a hozzá írt 
szemináriumi és szakdolgozatok számbavétele 
sem lenne érdektelen.

II.

Kandidátusi értekezésének megvédése után, 
1977-ben kinevezték egyetemi docensnek. Majd 
1986-ban átvette tanszéke vezetését, és ezt a fel
adatot 1994-ig látta el12, amikor is a felsőoktatási
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szabályok szerint ettől a tisztségétől meg kellett 
válnia. Mint tudjuk, sem a tanítást, sem a kuta
tást nem hagyta abba.
Bizonyára a méltányos kritikai fogadtatás is arra 
ösztönözte Fülöp Gézát, hogy egyetemi okta
tó munkája mellett tovább folytassa könyv- és 
könyvtártörténeti kutatásait, alapvetően a régi 
időkörben maradva. Éppen két évtizeddel az 
első megmérettetés után került sor „Olvasási 
kultúra és könyvkiadás Magyarországon a fe l
világosodás idején és a reformkorban (1772— 
1848) ” című akadémiai doktori (ún. nagydok
tori) értekezésének nyilvános vitájára, 1995. jú
nius 7-én. Az értekezés már két évvel korábban 
elkészült, de a minősítési eljárás bonyolult és 
hosszadalmas... Az egyik opponens ezúttal is 
Kókay György volt, a másik kettő Wéber Antal 
irodalomtörténész és Bényei Miklós történész
könyvtáros. A bíráló bizottság elnöke Németh 
G. Béla akadémikus.13 A disszertáció terjedel
me (sűrűbben, másfeles sorközzel és hosszabb 
sorokkal szedve) kétszázhatvanhét szövegoldal 
és harminc oldal jegyzet, tehát -  ha karakterek
ben számolnánk -  nagyjából annyi, mint a jó
val korábban megvédett kandidátusi értekezésé. 
Római számmal sorszámot kapott a bevezetés 
és a kitekintés, ilyenformán a monográfia hat 
tartalmi fejezetre tagolódik, és hetedikként sze
repel a hivatkozási apparátus. A második feje
zet voltaképpen a kandidátusi disszertáció főbb 
eredményeinek kivonatos összefoglalása („Kö
zönségszervezés és olvasóközönség” címmel). 
A következőkben -  három fejezetben -  a könyv- 
kultúra három szektorát mutatta be: könyvkiadás 
és kiadványok, könyvnyomtatás, könyvkereske
delem.14 Voltaképpen ez a disszertáció érdemi ré
sze, itt található a legtöbb új eredmény, és ez a 
vizsgálódási modell általánosítható, ma is hasz
nosítható tanulságokat kínál.
Már az újabb munka címe is világosan elárulja 
és az opponensek is egybehangzóan konstatál
ták, hogy a doktori értekezés egyenes és követ
kezetes folytatása, továbbfejlesztése a kandidá
tusi disszertációnak, hasonlóak az erényei is.

Másként fogalmazva: a mű mintegy kiteljese
dése Fülöp Géza addigi tanulmányainak. Ma
gától értetődik, hogy a polgári átalakulás kez
deti időszaka, a felvilágosodás és a reformkor 
néhány évtizede, vagyis e szellemi értékekben, 
históriai tanulságokban és legendás, sőt mitikus 
eseményekben, személyekben gazdag periódus 
iránt a kutatók korábban is élénken érdeklődtek. 
A könyvkiadás, könyvkereskedelem és nyom
dászat korabeli történetéről is szép számmal 
jelentek meg közlemények, mivel elég korai a 
felismerés, hogy az írásbeli kommunikáció ak
kori leghatékonyabb eszköze, a könyv és a foko
zatosan előretörő időszaki sajtó fontos szerepet 
töltött be a külföldi irodalmi, politikai, eszmei 
irányzatok, tudományos eredmények és a hazai 
irodalom, tudományosság, művészetek termé
keinek közvetítésében, hozzájárult a nemzeti 
öntudatra ébredéshez és a progresszív törekvé
sek formálódásához. Mindazonáltal Fülöp Géza 
volt az első, aki elvégezte a hézagpótló feladatot, 
megírta a korabeli magyarországi könyvkultúra 
egészét bemutató, értékelő monográfiát.
Ő maga is hangsúlyozta, hogy értekezése úttörő 
vállalkozás, az „első kísérlet a magyar könyv
kiadás első korszak-monográfiájának a megte
remtésére. ” Rögtön tegyük hozzá: sikeres kí
sérlet. A szerző az immár hagyományosnak te
kinthető, az irodalomtörténet-írásban csaknem 
elfogadott időhatárok között, Magyarország és 
az akkor közjogilag különálló Erdély területén 
vizsgálta egy újfajta, új típusú, vagyis a polgá
ri és nemzeti jellegű könyvkultúra létrejöttét és 
kibontakozását. Sokirányúan tájékozódott. Egy
részt csaknem hiánytalanul feldolgozta a szak- 
irodalom vonatkozó megállapításait és szükség 
esetén kritikával illetve azokat, egybegyűjtötte 
a kutatások addigi, a téma sokágú kötődéséből 
fakadóan szinte kezelhetetlenül szétszórt ered
ményeit. Másrészt eredeti kútfőket, dokumen
tumokat jegyzetelt ki. A korabeli folyóiratcik
kek, előfizetési felhívások, hirdetések, levelek, 
kiadványlisták, katalógusok stb. mellett elő
ször nyúlt egy addig kiaknázatlan forrásanyag
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hoz, Petrik Géza Magyarország bibliographiája 
(1712-1860) című összeállításához; az alfabe
tikus elrendezésű címjegyzékből aprólékos 
munkával gyűjtötte ki a dolgozatban szereplő 
könyvkiadók termékeit. Sok-sok új informáci
ót közölt, de ennél fontosabb, hogy akárcsak a 
kandidátusi disszertációban, itt is új szemponto
kat érvényesített. Mint mondottam, ő adott elő
ször összefoglaló és rengeteg bizonyító adatot 
felsorakoztató, korrekt hivatkozásokkal ellátott 
áttekintést a magyar nemzeti megújulás és pol
gárosodás időszakának könyvkultúrájáról. Bár a 
kiindulás irodalom- és könyvtörténeti, gyakran 
utalt a társadalmi, politikai és ideológiai össze
függésekre, és voltaképpen interdiszciplináris, 
vagy ha más szóval akarjuk kifejezni: művelő
déstörténeti megközelítést alkalmazott.
Gazdag tényanyagát, több elemében újszerű 
mondandóját arányos és világos szerkezetben 
tárja elénk, kamatoztatva tankönyvírói és okta
tói tapasztalatait. A témakörök egymásra épül
nek; a fejezetek élén nemegyszer tömör összeg
zést bocsátott előre és a továbbiakban azt bon
totta ki. A szokásos bevezető után arról szólt 
-  ismételjük: nagyrészt a kandidátusi értekezés 
summázataként - ,  hogy milyen volt, hogyan 
változott az a társadalmi közeg, az a közönség, 
amelynek számára könyveket és lapokat adtak 
ki. Itt is, később is rámutatott: a tárgyalt perió
dusban, főleg a reformkorban lassan-lassan ki
alakult egy számottevő és művelt magyar ol
vasóközönség, amely egyre biztosabb bázisa a 
nemzeti irodalomnak, tudományosságnak és a 
polgári törekvéseknek. Már méreteinél fogva is 
meghatározó a szövegoldalak negyvennégy szá
zalékát kitevő harmadik fejezet. Ebben találha
tók a disszertáció legfontosabb megállapításai: a 
könyvkultúra jellegéről, a könyvtermés mennyi
ségéről és nyelvi megoszlásáról, a könyvkiadási 
viszonyokról (ideértve egyebek között a kiadási 
módokat, a szerzői tulajdonjog problémáját, a 
cenzúrát is). Az igazi nóvum a kiadványstruktúra 
felvázolása és az egyes kiadványfajták jellemzé
se. A következő két fejezetben konkrétan, a rész

letekig hatolóan, városonként csoportosítva mu
tatta be előbb a nyomdaműhelyeket és a nyom
dász-kiadókat, majd a könyvkereskedéseket és 
a kereskedő-kiadókat, valamint -  elsődlegesen 
a Petrik-féle könyvészetre támaszkodva -  az ál
taluk közzétett, irodalom-, tudomány-, oktatás- 
és politikatörténeti stb. szempontból jelentősebb 
műveket. Logikus lezárása a gondolatmenetnek 
a rövid előre pillantás, a polgári forradalom, a 
sajtószabadság kivívása utáni másfél esztendő 
fejleményeinek taglalása.
Fülöp Géza módszere döntően leíró-elemző. 
Nyomon követte a magyarországi (és erdé
lyi) nyomdaipar, könyvkiadás és könyvkeres
kedelem mennyiségi és minőségi változása
it, technikai és tartalmi megújulását, az intéz
ményrendszer földrajzi kiterjedését, Pest-Buda 
centrummá válását. Szemléltette, hogyan jelen
tek és szilárdultak meg a polgári vonások, mi
ként honosodtak meg a könyvkiadás új formái, 
miként lett önálló foglalkozási ág a könyvke
reskedelem, hogyan került előtérbe a magyar 
nyelvűség és a nemzeti tartalom. Érzékeltette, 
hogy mindez az általános, társadalmi, gazdasá
gi, politikai és kulturális fejlődés által determi
náltan és annak szerves részeként ment végbe. 
Tények egész sorával bizonyította, hogy való
jában kölcsönhatásról volt szó, mert a könyvek 
és a lapok a polgári, nemzeti követelések és a 
korszerű műveltséganyag közvetítésével előse
gítették a polgári viszonyok kibontakozását és a 
nemzeti önrendelkezésért folytatott küzdelmet. 
A szerző rávilágított arra is, hogy a polgárosodás 
a könyvkultúra terén sem volt egyenes vonalú, 
zökkenőmentes folyamat; a feudális környezet, 
a súlyos konfliktusok, a bécsi udvar magatartá
sa, a politikai konzervativizmus, a cenzúra léte, 
az elavult ízlés, az elmaradottság stb. itt is érez
tették kedvezőtlen hatásukat, gátolták az előre
haladást. A fellendülés és a visszaesés szakaszai 
váltogatták egymást, és egyelőre 1848, a forra
dalmi áttörés is csak a gyorsulás jogi feltételeit 
teremtette meg. A feudális és a polgári, az abszo
lutisztikus és a nemzeti jegyek együttes jelenléte
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mindvégig megfigyelhető és nemegyszer furcsa 
ellentmondásokat szült. A kettősség olykor egy
azon kiadó, kereskedő esetében is kitapintható. 
Jellegzetes példa erre Emich Gusztáv, aki egy
aránt kiadta Petőfi Sándor verseit és a Honderűt, 
Táncsics Mihály és a katolikus Sujánszky Antal 
írásait. Az ellentét Fülöp Géza szerint látszóla
gos és feloldható -  és ezzel egyet lehet érteni - , 
hiszen Emich már a politikailag-világnézetileg 
semleges polgári üzletember megtestesítője, aki
nek elsődleges indítéka, motívuma a haszon.
A szerző újabb információkkal és töprengésre, 
nemegyszer vitára késztető meglátásokkal bőví
tette a felvilágosodás koráról és a reformkorról, 
jelesen Magyarország és Erdély korabeli művelt
ségi viszonyairól a történészek, irodalomtudó
sok munkáiból kiolvasható ismereteket. A már 
említetteken túl tovább árnyalta az értelmiség 
kiemelkedő kulturális szerepével kapcsolatos 
tudnivalókat; elgondolkodtató sorokat közölt 
a női olvasókról, akik befolyásolták a család
jukban élő férfiak olvasmányait, művelődését 
is. Figyelemre méltó újdonság a mennyiségük 
révén széles körben ható tömegkiadványok kü
lönféle fajtáinak együttes tárgyalása; ez a rész 
egyébként sokat megsejtet a szórakozási igény 
felerősödésének menetéről, a később oly diva
tos és máig népszerű ún. tömegolvasmányok 
geneziséről. Először kapunk érdemi tájékoz
tatást a világirodalmi alkotások, a külföldi tu
dományos és politikai munkák közvetítésében 
kulcsfontosságú fordítások számáról, arányáról, 
összetételéről. Eddig ismeretlen tényekre buk
kanunk a kor haladó eszmeáramlatainak -  így a 
felvilágosodásnak és a liberalizmusnak -  a ha
zai jelentkezéséről. Másképp látjuk a könyvki
adás geográfiai tagolódását, és több kiadóról, 
kereskedőről -  főleg kiadványaikról -  is újabb 
adatokhoz jutunk.
A disszertáció egyik érdeme, hogy ismételten 
ráébreszt a további részkutatások szükséges
ségére, a vitatott vagy vitatható, netán nyitva 
hagyott kérdések tisztázására sarkall. Ilyenek a 
korabeli fejlődés imént jelzett összetett, bonyo

lult volta miatt jócskán akadnak. Például még 
mindig nem találtunk meggyőző magyarázatot 
a német származású kiadók, könyvkereskedők 
(Hartleben, Emich és mások) magatartására, ne
vezetesen arra, hogy miért támogatták olyan in
tenzíven a magyar irodalom és tudomány kép
viselőit. Mivel a tárgyalt korszakban megindult 
és annak második felében felgyorsult a magyar- 
országi nemzetiségek kulturális újjászületése is, 
bővebb kifejtést érdemelne -  a németek mellett 
-  a más ajkú népek könyv- és lapkiadása, annak 
tényleges helye a hazai könyvkultúrában. Min
den bizonnyal további lehetőségeket rejt magá
ban a tömegkiadványok talán legfontosabb cso
portjának, a tankönyveknek a tartalmi analízise. 
Sokat ígér az egyes kiadványok konkrét olvasó
inak feltérképezése, szociológiai csoportosítása, 
valamint a könyvkereskedői jegyzékek és a ki
adványok statisztikai vagy kvantitatív elemzése. 
Néhány kivételtől eltekintve elvégzendő feladat 
a tömegolvasmányok (pl. a prédikációk, a nap
tárak, a tankönyvek) műveltség- és eszmeköz
vetítő szerepének feltárása. Az értekezés szilárd 
alapja lehetne a feltétlenül indokolt lokális, hely- 
történeti vizsgálódásoknak, amelyek egyrészt az 
itt felrajzolt képet tovább differenciálnák, szí
neznék, másrészt a helyi források mozgósításá
val közelebb kerülhetnénk a Pest-Budán kívüli 
kiadók, nyomdák és könyvkereskedők tevékeny
ségének, valamint a magyar városi polgárság, a 
parasztság és az alföldi birtokos nemesség ol
vasmányainak beható, hiteles megismeréséhez. 
E kiragadott példák mellett vagy előtt a munka 
biztathat más könyvtörténeti periódusok hasonló 
feldolgozására, összefoglalására is.
Fülöp Géza dolgozata értékes, tartalmi aktua
litásokat és metodikai tanulságokat is hordozó 
terméke a hazai művelődéstörténeti irodalom
nak. Mivel magam is jelen voltam a nyilvános 
vitán és a bíráló bizottság zárt ülésén, szem- és 
fultanúként idézhetem fel: akkor a kiváló szak
emberekből álló testület azt a reményét fogal
mazta meg -  és ennek lényege a jelenlevő kö
zönség előtt is elhangzott - , hogy a gépirat kellő
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lektorálás és a szükséges kiegészítések után mi
hamar napvilágot láthat nyomtatásban.15 Azóta 
tizenhárom esztendő telt el, és a remény még 
nem vált valóra. Mint ahogy meghiúsult a másik 
kívánalom, jogos elvárás is: egyéni bánatára és 
hallgatói, tisztelői, könyvtáros szakmánk nagy 
sajnálatára a szerző az irodalomtudomány dok
toraként sem kapta meg a nagyon is kiérdemelt 
címzetes egyetemi tanári rangot. Ez az óhaj már 
nem teljesülhet, az előbbi viszont igen.
A mostani összejövetel, a Kovács Máté Alapít
vány Kuratóriuma által kezdeményezett és az 
MKE Társadalomtudományi Szekciójával és 
Vas Megyei Szervezetével közösen rendezett 
emlékülés16 egyik, talán legnagyobb eredmé
nye az lehetne, ha ismételten felhívná a figyel
met Fülöp Géza kiadatlan doktori értekezésére. 
Szeretnénk hinni, hogy sikerül kiemelni a fele
dés homályából, és sikerül kiadót találni a köz
zétételére. Változatlan formában is nagy nyere
sége lenne a hazai művelődéstörténet-írásnak. 
Hiszen nemcsak könyv- és könyvtártörténeti, 
hanem irodalom-, eszme- és tudománytörténeti 
hozadéka is jelentős, számos részlete újragon
dolásra késztet, további, főként helytörténeti 
kutatásokra ösztönöz. Módszertani megoldá
sai, különösen a könyvkultúra vizsgálatára ki
dolgozott -  és már említett -  modell szintén so
kat segíthetnek a fiatal és a rutinos kutatóknak. 
Vagyis a felölelt korszak történetének, szellemi 
mozgásainak tanulmányozásában, továbbá a fel
sőoktatásban, jelesül a könyvtáros-képzésben és 
továbbképzésben alapvető, sokáig használatos 
segédeszköz lehetne.
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Nézetek a női olvasásról M agyar- 
országon a felvilágosodás első 
szakaszában
P O G Á N Y  G y ö rg y

Fülöp Géza 1986 és 1994 között vezette az 
ELTE Könyvtártudományi Tanszéket, olyan 
időben, amikor kétféle „rendszerváltoztatás” is 
történt Magyarországon, a kétségtelenül fon
tosabb politikai-társadalmi mellett ekkoriban 
integrálódott a számítástechnika a könyvtárak 
mindennapi munkájába. Ezekre a nagy jelen
tőségű átalakulásokra és kihívásokra a felső- 
oktatásnak, azon belül a könyvtárosképzésnek 
is megfelelő válaszokat kellett adni. A Tanár 
Úr az 1990-es évek elején az oktatás tartalmi 
és infrastrukturális megújításán dolgozott, il
letve új posztgraduális képzési formákat kez
deményezett és indított el. Ekkor létesült a 
könyvtörténet-könyvmuzeológia szak, melynek 
alapításával kettős célja volt: egyrészt úgy gon
dolta, hogy az átalakuló tudományos képzéssel, 
a meginduló doktori iskolával lesz majd össze
kapcsolható, másrészt pedig a régi, 1800 előtti

állománnyal rendelkező bibliotékák könyvtáros 
szakképzettséggel már rendelkező munkatársai 
számára kívánt kellő elméleti és gyakorlati is
mereteket nyújtó szakot teremteni. A négy fél
éves képzéshez kiváló tanári gárdát szervezett, 
csak azokat említve, akik már nem lehetnek 
közöttünk: a Tanár Úr adta elő a 16-18. száza
di könyvkultúrát tárgyaló tanegységet, Soltész 
Zoltánné volt az oktatója az antikváknak és a 
16-17. századi könyvművészetnek, Bogdán 
István vezette be a hallgatókat a papírkészítés 
és vízjelkutatás rejtelmeibe, Haiman György a 
könyvnyomtatás és a könyvillusztráció techni
káját, valamint a könyv tipográfiai megformálá
sának elméleti és gyakorlati tudnivalóit ismer
tette, a 18. században kialakuló folyóiratokat és 
a sajtót pedig Kókay György mutatta be.
Ennek a képzésnek voltam magam is hallgató
ja. A tanulmányoknak annak rendje és módja
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szerint szakdolgozat írásával kellett zárulnia 
és amikor felkerestem Fülöp Gézát elképzelé
semmel -  Sándor István munkásságáról kíván
tam diplomamunkát írni - , ő javasolta, hogy 
bibliográfiai érdeklődésemnek megfelelően 
foglalkozzam a felvilágosodás korában kiadott 
könyvek előszavaival, ajánlásaival, ugyan
is azokban nem ritkán olvasmányokat ajánló 
könyvjegyzékek is találhatók. így készítettem 
el szakdolgozatomat Szerencsi Nagy Istvánról, 
aki egy 1783-ban megjelent, női olvasóknak 
szánt német erkölcstani munka fordítója volt, 
és az eredeti mű bibliográfiai tételei mellé ter
jedelmes, több mint 80 művet tartalmazó, a 
magyar olvasóközönség számára összeállított 
ajánlóbibliográfiát készített.
A 18. századi olvasóközönséggel, a női olva
sással azután nem igazán foglalkoztam, az el
múlt időszakban azonban -  mivel egy Kármán 
József nevét viselő városi könyvtár munkatársa 
vagyok -  figyelmem ismét e korszak és kérdés
kör felé fordult. Előadásomban1 arra vállalko
zom, hogy Fülöp Géza maradandó és a felvilá
gosodás kori olvasóközönséget tárgyaló írásait 
is hasznosítva bemutassam (az előzményekre 
is kitérve) az 1770-es évek végétől az 1780-as 
évek közepéig keletkezett vélekedéseket a nők 
olvasásáról, ezzel tisztelegve a nyolcvan esz
tendeje született Tanár Ur emlékének.

Az „olvasás forradalma" és a női 

olvasóközönség

A szakirodalomban újabban elfogadottá vált 
az olvasás jellegének 18. századi radikális 
változására az „olvasás forradalma” terminus

1 Jelen írás az M K E V ándorgyűlésén a K ovács M áté 
Alapítvány, az M K E Társadalom tudom ányi Szekciója 
és az M KE Vas M egyei Szervezete rendezésében 
Fülöp Géza 80. születésnapja alkalm ából 2008. 
jú lius 25-én tartott em lékülésen elhangzott előadás 
szerkesztett változata.

technikus használata.2 Az elnevezés alatt azok 
a folyamatok foglalhatók össze, amelyek so
rán tömeges formában megtörtént az áttérés az 
intenzív, vagyis a közösség által szabályozott, 
kevés számú, normatív, főként vallásos szöve
gek olvasásából az extenzív, a modem, sze
kularizált, individuális, sokféle és változatos, 
többnyire szórakozás céljából történő olvasás
ra. Az „olvasás forradalma” Nyugat-Európában 
elsősorban a nők és a fiatalok között jelentke
zett, Magyarországon némi időbeli késéssel és 
kevésbé kiterjedt formában ugyan, de szintén 
érzékelhető a jelenség.
A 18. század közepe előtti korokban női olva
sóközönségről nem lehet beszélni, rendszeresen 
olvasó, a könyvvel, irodalommal vagy éppen a 
tudományok valamely területével foglalkozó 
hölgy -  néhány kivételes személyt leszámítva 
-  nem volt, illetve olvasmányaik a hitéleti iro
dalomra korlátozódtak. A lányok és asszonyok 
írásbelisége a nemesség és a polgárság körében 
is jelentősen elmaradt az azonos társadalmi ré
tegbe tartozó férfiakétól, Tóth István György 
megállapítása szerint a női alfabetizáció hoz
závetőleg azonos volt a nő társadalmi státusa 
alatti férfi népesség ími-olvasni tudásával. Más 
szavakkal: a felvilágosodás előtt -  legalábbis 
Magyarországon -  a főrangú nemesasszonyok 
műveltségi szintje megfeleltethető a közneme
si férfiakéval, az ő asszonyaik írásbelisége és 
olvasása viszont a jobbágy férfiakéval mutat 
hasonlóságot.3 * * * Ez az egész Európára érvényes 
tendencia -  természetesen jelentős regionális 
eltérésekkel -  változott meg a 18. században,

2 W ITTM A N N , Reinhard: A z olvasás forradalm a a 18. 
század végén? In: A z olvasás kultúrtörténete a nyugati 
világban. Szerk. G uglielm o C avallo, R oger Chartier. 
Bp. Balassi, 2000. 321-347. p.

3 TÓ TH  István György: M ivelhogy m agad írást
nem  tudsz. A z írás térhódítása a kora újkori 
M agyarországon. Bp. MTA Történettudom ányi 
Intézete, 1996. 339 p., különösen 139-145. p. -  
Szükséges m egjegyezni, hogy az írni és olvasni tudók
halm aza nem  volt azonos (m a sem  az), vagyis többen
tudtak  valam ilyen szinten olvasni, m int írni.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3 451



<■> POGÁNY GYÖRGY <®>

amikor az új műfajok -  mindenekelőtt a regény 
és az immár a nőknek is szánt moralizáló la
pok4 -  elterjedése miatt egyre többen váltak ol
vasóvá, méghozzá irodalmi műveket olvasókká 
a hölgyek körében is.
Angliában a század közepén a felsőbb társadal
mi osztályokba tartozó nők már klubot alapítot
tak azzal a céllal, hogy közösen vitassák meg az 
új könyveket. Kezdeményezésüket csakhamar 
követték a polgári osztályhoz tartozó nők is.5 A 
női olvasóközönség bővülése egyébként magá
nak a regénynek a szerkezetére is visszahatott, 
Löwenthal jegyzi meg, hogy „A nők különösen 
szerették, ha a regényt három kötetre osztották 
fel, mert egy ilyen kötetet kényelmesen átol
vashattak, amíg a fodrásznál ültek”.6 A höl
gyek olvasmányaikat a könyvesboltok mellett 
a megalakuló kölcsönkönyvtárakból szerezték 
be. Az intézményről egy angol könyvkereske
dő a következőket írta: „A kölcsönkönyvtárak is 
nagyon sokat tesznek a szép nem szórakoztatá
sáért és műveléséért; hovatovább minden nőben 
kialakul az ízlés a könyvek iránt Általános 
szokás, hogy az asszonyok olvasnak, s a regé
nyek mellett, amelyek között vannak egészen ki
emelkedő műalkotások is, megáldva a kedély és 
a szellem minden jó  tulajdonságával, az angol 
nyelven megjelent legjobb könyveket, s talán a 
különböző idegen nyelveken írt legjobb műveket 
is elolvassák; s a néhány ezer előkelő hölgy, akik 
könyvkereskedésemet rendszeresen látogatják, 
éppolyan jó l ki tudják választani a könyveket, s 
van olyan érzékük az esztétikailag és szellemileg 
értékes művek iránt, mint bármelyik művelt férfi
nak a Királyságban, jóllehet gyakran lebecsülik

4 SEID LER, Andrea: A  nő m int a 18. századi 
periodikum ok olvasója. In: M agyar K önyvszem le, 
115. évf. 1999. l . s z .  91-97. p.

5 LÖ W EN TH A L, Leo: Irodalom  és társadalom .
A  könyv a töm egkultúrában. Bp. G ondolat, 1973. 
105. p.

6 Uo. 101. p.

a regényolvasó asszonyokat ”. 1 
Elsősorban a női olvasók és a fiatalok voltak 
azok, akik egyes regényekből az érzések, a vi
selkedés egészét befolyásoló kultuszműveket 
teremtettek. Franciaországban ilyen volt Rous
seau Új Héloíse című regényének hatása 1761- 
ben, olvasói közül sokan idegösszeroppanást, 
sírógörcsöt kaptak. A könyv megjelenése előtti 
napokban már izgatott várakozás volt Párizs
ban. A város „türelmetlenül várta a regényt; 
a Saint-Jacques utca és a Palais-Royal könyv- 
kereskedőit hírekért ostromolták. Végre megje
lent. Sikere -  nem úgy, mint rendesen történni 
szokott -  megfelelt az izgatott várakozásnak. A 
trónörökösné az elsők közt olvasta, s mint elra
gadó műről beszélt róla Luxembourg hercegnek. 
Az írók világában vegyes érzelmekkel fogadták, 
de az előkelő társaság véleménye egyértelmű 
volt. Különösen az asszonyok részegültek meg 
a műtől és szerzőjétől, s kevés akadt még a 
magasrangúak közt is, akit nem hódítottam vol
na meg, ha vállalkozom rá ” -  írta Rousseau a 
Vallomásoké an.7 8 A német irodalomban Goethe 
1774-ben megjelent regénye, Az ifjú Werther 
szenvedései töltötte be évtizedekre a kultuszmű 
szerepét (melynek hatásától egyébként maga 
az író is szeretett volna szabadulni. Zavarta, ha 
úgy emlegették, mint „a Werther írója”\ ő a 
köztudatban „ a Faust írója ” akart lenni). Való
ságos Werther-láz keletkezett; Werther-csészék 
készültek, sokan öngyilkosságokat követtek el, 
ünnepségeket tartottak a regény feltételezett 
modelljének sírjánál, a lányok mind Lőtték sze
rettek volna lenni, az ifjak pedig kék frakkban 
és sárga harisnyában jártak.9 *

7 Jam es Lackington angol könyvkereskedő 1803-ban 
m egjelent önéletrajzából idézi LÖ W EN TH A L i.m., 
107. p.

8 R O U SSEA U ,Jean-Jacques: Vallomások. Bp. M agyar 
Helikon, 1962. 532. p.

9 FR IED EN TH A L, Richard: G oethe élete és kora. Bp.
Európa, 1971. 153-158. p.
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Az Új Hélo’ise-hoz vagy a Wertherhez fogha
tó olvasmánysiker magyar szerzőtől persze nem 
volt, de csíráiban azért mindez kimutatható pél
dául Kazinczy 1789-ben napvilágot látó szen
timentális levélregényének, a Bácsmegyeynek 
öszveszedett levelei recepciójában, amelyről az 
író is elismerte, hogy elsősorban „szerelemben 
olvadozó ifjacskáinks leánykáink” vitték siker
re és kétségtelenül részben e nagy siker miatt 
támadták oly sokan.10 A Bácsmegyeyt csodálták 
és támadták, ugyanis a felvilágosodás ideológi
ája nem általában az olvasást, hanem a hasznos, 
vagyis a személyiséget építő, gazdagító, a világ 
új ismereteit közvetítő, az erkölcsöket megne
mesítő olvasást propagálta -  és a hasznosság 
elvének jegyében találkozhatott egymással az 
1770-es, 1780-as évek különféle szemléletű és 
a felvilágosodáshoz is eltérően viszonyuló ha
zai értelmisége.

Vélekedések a női olvasásról Magyar- 

országon a felvilágosodás kora előtt

A nők olvasáshoz -  vagy tágabban: művelődés
hez -  való jogának hazai elismertetésében há
rom fejlődési szakaszt lehet megkülönböztetni. 
Némileg ironikusan fogalmazva, az első stádi
umot úgy jellemezhetjük, hogy a férfiak ugyan 
felismerték a 18. század közepén a könyv és a 
társadalom kapcsolatának megváltozását, az új 
műfajok, mindenekelőtt a „románok” megjele
nését, azok nagy hatását az olvasókra, de ennek 
ellenére -  vagy talán éppen ezért -  kezdetben 
többnyire elutasították, hogy a hölgyek regényt 
olvassanak. A második, az 1770-es évek végé
vel kezdődő korszakban a férfiak voltak azok,

10 K A ZIN CZY  Ferenc: Pályám  em lékezete. In: 
Versek, m űfordítások, széppróza, tanulm ányok.
B p.Szépirodalm i Kvk., 1979. 345. p. és N ÉM ED I 
Lajosné: K azinczy és B ácsm egyeije. In: K önyv és 
könyvtár 6. A  K ossuth Lajos Tudom ányegyetem  
K önyvtárának Évkönyve. D ebrecen, 1967. 180-183. 

P-

akik a női művelődés, olvasás fontosságára 
felhívták a figyelmet, és írásaikban immár a 
gyönyörködtető és az erkölcsöket gazdagító 
regények olvasására is buzdították a lányokat 
és asszonyokat; végül a harmadik szakasz az 
volt, amikor az 1790-es évek végétől immár ők 
vitatkoztak egymás között arról, hogy kell-e ol
vasni és, főleg mit. A továbbiakban az előzmé
nyekkel és az első szakasszal, illetve a máso
dik első felével fogok foglalkozni. Terjedelmi 
korlátok miatt figyelmen kívül hagyom Péczeli 
József kezdeményezéseit, mindenekelőtt a női 
olvasóközönség érdeklődésére számító és álta
la 1789-ben indított Mindenes Gyűjteményt, il
letve Kármán József nagyjelentőségű munkás
ságát. Kettőjük működésétől számíthatjuk azt a 
periódust, amikortól kifejezetten a hölgyek szá
mára írt kiadványok látnak napvilágot, illetve a 
polgárosodó irodalmi élet és könyvkultúra je
leként egyes városokban szalonok keletkeznek, 
amelyekben immár az olvasó nők nem elhanya
golható tényezőivé válnak a művelődésnek és 
az irodalmi művek recepciójának.
A nők olvasásáról még a 17. században Páz
mány Péter fejtette ki gondolatait, és nézetei 
hosszú időre meghatározták nemcsak a katoli
kusok, de a protestánsok vélekedését a lányok 
könyvhöz való viszonyáról. Az érsek több 
prédikációjában foglalkozott ezekkel a kérdé
sekkel 1636-ban megjelent gyűjteményes kö
tetében.11 A fiáknak istenes nevelés érül című 
prédikációban általánosságban foglalkozik a 
gyermekek értelmi nevelésével; a könyveket 
illetően nagyfokú óvatosságot ajánl a szülők
nek. Szerinte a régi keresztények gyakorlatát 
kellene követni, azt, hogy az ártalmas és vesze
delmes könyveket elégették. Most is „minden 
hivolkodó és veszedelmes énekeket s könyveket 
úgy meg kellene vonni az ifjúságtól, hogy csak 
neveket se tudná. ”u Egy másik, Mint kell a ke- 11 12

11 Prédikációinak m odem  szövegkiadását használtam : 
PÁ ZM Á N Y  P éter prédikációi. Bp. Szépirodalm i 
K v k .,1987.

12 PÁ ZM Á N Y  i.m. 93. p.
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resztyén leányt nevelni című beszédében azután 
kifejezetten a leányok olvasmányaival is foglal
kozott. Hosszabban idézem a vonatkozó részt, 
mert érzékelhető, hogy Pázmány, kortársaival 
és a korábban idézett sommás véleményével 
ellentétben, igenis fontosnak tartotta a lányok 
-  természetesen korlátozott és az erkölcsi épü
lést szolgáló -  olvasását: „ Tudom, a községnek 
nagy része azt ítíli, hogy nem jó  írnia és olvasni 
tanulni a leánynak; mert félő, hogy az olvasás
ból gonoszt tanuljon; és olyakat ne írjon, ami
ket nem kellene. De én üdvösséges dolognak 
ítílem (...). Soha egy asszony sem vetemedett 
gonoszságra, hanem csak aki nem értette: mely 
drága kincs a tiszta élet, mely veszedelmes az 
emberek szívét és fohászkodó kívánságát maga 
után vonni; mely gyalázatos a rövid gyönyörű
ségért holtig való gyalázatot viselni. Ezeket, és 
ezenkívül, valami tartóztathat a gonosztúl, va
lami a jóra izgathat, künnyen megtanulja, aki 
könyveket olvas. Mert miképpen írva hagyta 
Szent Ágoston, egy fertály óráig való olvasá
sa a Szent Antal életének, teljes életre szent
ség tüzét gerjesztette sokakban. Annak okáért, 
az én ítíletem szerint, igenis tanulja a gyenge 
leányka az olvasást: csak arra vigyázzanak a 
szülék, hogy ne valami hívságot és feslettséget 
olvasson, hanem imádságos könyveket, ájta- 
tos tanúságokat, Krisztusnak és az ő szentinek 
életét. Egyszóval, egyebet ne olvasson, hanem 
amiből erkölcsét jobbíthassa. Bolondság az 
asszonyembernek hadakozó dolgokat olvasni: 
kárhozat a szerelmes históriákat forgatni, me
lyekből halálos méregnél, azaz veszedelmes 
gonoszságnál egyebet nem vehetni. Ah! Mely 
nagy esztelenség az atyáktól vagy férjektűl, ha 
virágénekeket, szerelmeskedésről írt könyveket 
adnak feleségek, leányok kezébe! ”13

Mikes Kelemen 1719-es keltezésű 27. levelében 
írt a leányok ími-olvasni nem tudásáról. Kár
hoztatta azt a gyakorlatot, hogy nem oktatják,

13 U.o. 344-347. p.

nevelik a lányokat, így megakadályozzák, hogy 
a valláshoz a szükséges jó könyveket olvashas
sák. De egy másik érv is megjelenik nála. A 
távollevő férjjel sem tud levelezni az asszony, 
hacsak nincs mellette a tiszttartó. De meg kell 
nézni, milyen levelet ír az úr a tiszttartónak és 
az olvasni nem tudó feleségnek: „meglátnák, 
hogy mindenik egy húron pendül és nem sok 
különbség vagyon közöttök”. 14 Az írás-olvasás 
tehát a házastársak közötti intimitás szempont
jából válik fontossá nála. Érinti a lányok neve
lését 1725-ben írt 62. levelében is; itt jelenik 
meg az a később sokaknál szintén olvasható 
érv, hogy a lányokat azért kell gondosan oktat
ni, mert ők fogják majdan fiaikat is nevelni, és 
az eszes leány asszonnyá válva, jobban tudja 
gyermekeit a haza szolgálatára felkészíteni.14 15 
A genfi református teológus, Jean-Frédéric 
Ostervald 1700-ban írt és magyar fordításban 
1745-ben napvilágot látott A keresztények kö
zött ez idő szerént uralkodó romlottságnak 
kútfejeiről való elmélkedés című munkájában 
a romlottság hetedik „kútfejeként” tartotta szá
mon a könyveket. Igyekezett azonban különb
séget tenni a könyvek között, és elismerte, hogy 
„nagy keménység volna a szerelemről írott 
minden tréfás könyveket a tisztátalan könyvek 
közé számítani, és azok olvasását kárhoztat
n iG r a n a sz tó i  Olga megállapítása szerint a 
nyíltan erotikus és pornográf könyvek ellen in
tézte támadását, és megpróbálta elkülöníteni a 
szerelem ábrázolásában a még elfogadhatót az 
elfogadhatatlantól.16 Ostervald nézetei azután

14 M IKES K elem en művei. Bp. Szépirodalm i 
K vk .,1978. 43-44. p.

15 U.o. 126. p.
16 G RA N A SZTÓ I Olga: Cenzúra, hitvédők, 

könyvkereskedők és olvasók. In: A  m agyar irodalom  
történetei. A  kezdetektől 1800-ig. Szerk. Jankovits 
L ászló, O rlovszky Géza. Bp. G ondolat, 2007.
658. p., O stervald m agyarországi hatását érinti 
KOSÁ RY  Dom okos: M űvelődés a X VIII. századi 
M agyarországon. Bp. A kadém iai, 1980., több helyen, 
főleg 54. p.
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nagy mértékben befolyásolták a 18. századi ha
zai, katolikus és protestáns szerzők felfogását 
a regények olvasásáról. Faludi Ferenc Nemes 
asszonyában arról ír, hogy a házi munka végzé
se mellett az asszonyok elővehetnek ugyan va
lamely könyvet, mert „szép és dicséretre méltó 
dolog egy asszonyban, mikor érti a beszédet s 
okos feleletet tud osztogatni”, de óvakodjanak 
a sok olvasástól, mivel az asszonyokhoz job
ban hozzáillik a „valamicske, mint a sok”. Ta
nácsot is ad, milyen könyveket olvashatnak a 
nők: „A könyvekben okos választást kell tenni: 
hagyjunk békét azoknak, amelyek hit és religió 
dolgát illetik [...]. Vegyük elő azokat, amelyek 
áhétatosságra kisztetnek, világosítják értel
münket, a jóra lágyítják s tüzesítik akaratunkat 
[...]”. Kifejezetten tiltja azonban a regényol
vasást. Az iijú leány anyját a legnagyobb óva
tosságra inti: „Hogyha azért Nagyságod nem 
akarja, hogy históriákat mondjon, írjon a világ 
egyetlen leányáról, a fabulás könyveket oly ma
gos polcra tegye, hogy el ne érhesse a kisasz-

>> 17szony .

A felvilágosodás és a női olvasás

A magyarországi felvilágosodás időszakában 
kezdődött el az a hosszú évtizedekig tartó fo
lyamat, amelynek végén megteremtődött a pol
gári jellegű könyvkultúra intézményrendszere. 
Létrejöttének egyik feltétele az olvasóközönség 
bővülése volt, ahogyan Fülöp Géza megfogal
mazta: „Az olvasóközönség tetemes gyarapo
dása, igényeinek emelkedése és fizetőképessége 
volt szükséges ahhoz, hogy biztos társadalmi 
és anyagi bázisa legyen a könyvkiadásnak, a 
nyomdász-kiadók és a kiadó-könyvkereskedők 
haszonnal vállalkozhassanak a könyvek köz

l i  Faludi Ferenc N em es asszonya először 1748-ban 
je len t meg. A z idézet forrása: A  könyv és könyvtár a 
m agyar társadalom  életében az állam alapítástól 1849- 
ig. Összeáll. K ovács M áté. Bp. G ondolat, 1963. 509- 
511. p

readására, s mellettük megjelenhessenek majd 
az önálló, főfoglalkozású könyvkiadók is. ”18 Az 
olvasóközönség bővülése elválaszthatatlan volt 
a nyelvi megújulástól, így és ezért vált az 1770- 
es évektől kezdődően különösen fontossá a 
nyelvkérdés, legalábbis a felvilágosodás polgá
ri ideológiáját képviselő értelmiségiek számára, 
hiszen a felvilágosodásnak több változata volt; 
az udvar képviselte felvilágosult abszolutizmus 
a feudális államot igyekezett hatékonyabbá 
tenni és magasabb szintre emelni, a nyelvkér
dés iránt közömbös volt. A vele szemben ki
alakuló felvilágosult rendiség céljait illetően a 
feudális képviseleti rendszeren belül maradt, de 
saját pozícióit kívánta erősíteni a nyelvi kérdés 
fontosságának felismerésével, a felvilágosodás 
polgári ideológiáját képviselő értelmiségiek 
viszont már a feudalizmus rendszerén kíván
tak túllépni, és a nyelvi megújulást összekap
csolták a társadalom egésze modernizálásának 
nagy programjával.19 Számukra végső soron 
arról volt szó, hogy miként lehet kialakítani a 
korai polgári nyilvánosság színtereit, és hogyan 
lehet egy olyan új nemzetfogalmat teremteni, 
amelyben a területi, a koronához és az ország
hoz való kötődés -  ahogyan a korábbi száza
dokban a „hungarus” fogalomban kikristályo
sodott -  átadja helyét a közös nyelvre és kul
túrára alapozódó nemzetfelfogásnak. II. József 
halála után, 1790-ben a kibontakozó nemzeti 
mozgalom ideológusai az akkoriban keletkezett 
röpiratokban azután már a nők -  természetesen 
a nemesi származásúak -  korlátozott politikai 
részvételét is felvetették, indítványozva, hogy a 
hölgyek passzív résztvevőként jelen lehessenek 
az országgyűlés ülésein, és hogy ha csak ilyen 
formában is, de szereplőivé váljanak a közélet-

18 FÜ LÖ P Géza: O lvasási kultúra és könyvkiadás 
M agyarországon a felvilágosodás idején és a 
reform korban. D oktori értekezés tézisei. Bp. 1993. 3. 
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19 K OSÁRY i.m. 267. p
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nek.20 Ehhez elengedhetetlennek vélték a nők 
művelődését, vagyis felfogásuk szerint a nők 
műveltsége, tanultsága -  elsősorban persze a 
gyermekek nevelésében betöltött szerepük mi
att -  előfeltétele a haza boldogulásának.
Ebbe a folyamatba szervesen illeszkedett az 
egyházi értelmiség kultúrájának laicizálódása, 
mind a katolikusok, mind a protestánsok között 
növekedett azok száma, akik felismerték, hogy 
a tradicionális vallási normák a hívek számára 
csak akkor jelentenek értéket, ha feltárul előt
tük evilági hasznuk is. Különféle műfajú -  és 
immár magyar nyelvű -  műveikben előtérbe 
kerültek a mindennapi élettel összefüggő kér
dések, egyfajta életvezetési és nevelési tanács
adók keletkeztek, amelyek a hasznosság elvé
nek jegyében próbálták olvasóikat felkészíteni 
az új idők kihívásaira.21
Az olvasás ebben az összefüggésben különösen 
fontos szerepet kapott. Természetesen nemcsak 
az egyházi értelmiség képviselőinek írásaiban, 
hanem a felvilágosodás valamennyi hívének 
gondolataiban, de náluk hangsúlyosabban fi
gyelhető meg az „olvasás forradalmának” meg
jelenésére adandó válasz, hiszen az akkoriban 
napvilágot látó könyvek tekintélyes része a 
tradicionális vallási normákkal szemben állt. A 
hasznos olvasás elvének jegyében találkozha
tott a kultúrájában, de természetesen nem hité
ben laicizálódó egyházi értelmiség egy része a 
jozefinizmus évtizedében az elsősorban társa
dalmi reformokat sürgető világi értelmiséggel 
és az udvar felvilágosult abszolutizmusával.
A lassú változás jelei már Bőd Péternél megfi
gyelhetők. 1760-ban megjelent Szent Hilárius, 
vagy szivet vidámító [...] dolgok, mellyek mind 
az hasznos időtöltésre [...] ki-botsáttattak című 
kötete terjedelmes előszavában nemcsak az

20 Az ekkor keletkezett röpiratokat szem elvényesen 
közli és a kérdést röviden ismerteti: A  nő és hivatása. 
Szem elvények a m agyarországi nőkérdés történetéből 
1777-1865. Szerk. Fábri A nna. Bp. K ortárs, 1999.

21 BÍRÓ Ferenc: A  felvilágosodás korának m agyar 
irodalma. Bp. B alassi, 1995. 27-28. p

olvasás hasznossága mellett tesz hitet, hanem 
részletes bibliográfiát is közöl, melyben felso
rolja az olvasásra méltó könyvek adatait. Nem 
utal külön a női olvasókra, de nem is tiltja őket 
a regények és mesés történetek olvasásától.22 23 A 
Magyar Athenasban azután már találkozhatunk 
női írókkal is; igaz, szerepeltetésük miatt még 
szabadkozik: „Más országokban a tudós asz- 
szonyok nem oly ritkák, mint a fekete hattyúk 
vagy a fejér csókák, akik a tudós férjfiak között 
előszámláltatnak s dicsérteinek. Ha azért itt is 
egy-kettő megemlíttetik, hogy másoknak légyen 
jó  példa a követésre, s a tudományt azoknak 
példájokkal ne szégyenljék, nem illő, hogy ami
att senkinek illetlen vádja vagy ítélete alá es-

f f  l 'Xsem .
A női olvasás -  immár regényolvasás -  jelen
tőségének felismerésében a felvilágosodás írói 
között is Bessenyei volt az úttörő. 1777-ben 
publikált Anyai oktatás című, eredetileg egy 
angol mű francia fordításából készített magya
rításában még nem utalt a hölgyek és az olvasás 
kapcsolatára24, de a következő évben megjelen
tetett Magyarságban már érintette a kérdést: 
„ Mi kár lenne benne, ha a német Geliertet is a 
debreceni, kecskeméti, kassai polgárnék olvas
hatnák magyarban? ” Nyelvi, kulturális prog
ramjában a fordítások fontossága mellett érvelt, 
felfogása szerint az átültetések lehetnek azok 
az eszközök, melyek segítségével emelni le
het az ország műveltségbeli viszonyait: „...ha 
Volfust, Flörit, Monteskiöt, Vilándot, Kroneket, 
Miltont, Donátot sat. magyarul lehetne olvas
ni, fogadom, hogy egynéhány esztendő múlva

22 A z 1760-ban m egjelent m ű m odem  szövegkiadását 
használtam , am ely egyébként a bővebb, 1768-
as edíció textusát tartalm azza: BŐD  Péter: Szent 
Hilárius. Bp. Szépirodalm i Kvk., 1987. A z előszó és a 
bibliográfia a kötet 27-38. lapján található.

23 A  m ű m odem , kritikai igényű szövegkidását 
használtam : BŐD Péter: M agyar A thenas. 
Sepsiszentgyörgy, T3 K iadó, 2003. 24. p.

24 B ESSEN Y EI György: A nyai oktatás. Bp. Kir. M agyar 
Egyetem i N yom da, [é.n.] 80 p. /M agyar Irodalm i 
R itkaságok 15./
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az asszonyoknak is több tudományok, értelmek 
lenne, mint most sok doctusnak van az ország- 
ban”.25 Fülöp Géza megállapítása szerint in
nentől lehet számítani a tudatos hazai közön
ségszervezést, hiszen a testőrírók az olvasókat 
az irodalmi élet szerves részének tartják, és en
nek a közönségszervezésnek immár a hölgyek 
is megszólítottjai.26 Bessenyei hevenyészett 
névsorát persze aligha tekinthetjük egyfajta 
női olvasmányjegyzéknek, kulturális kánon
nak, azt azonban világosan jelzi, hogy az írásos 
kultúra egészét alkalmasnak tartotta arra, hogy 
hölgyek olvassák azokat és épüljenek belőlük. 
Nála az olvasás, a női olvasás tehát az irodalom 
szerves tartozéka, és a nemzeti művelődés csak 
akkor gazdagodhat, ha a hölgyek is részeseivé 
válnak.

Erkölcstanok a női olvasásról

Bessenyei gondolatai és érvei majd később 
válnak a női művelődés mellett elkötelezettek 
fő argumentumaivá; az 1780-as évek első fe
lében több olyan munka is napvilágot látott, 
amelyek ugyan felismerték a nők olvasásának 
fontosságát, de azt még nem kapcsolták össze 
a nemzeti művelődés alapvető kérdéseivel, és 
természetesen elutasították a felvilágosodás 
deizmusát és erkölcsi szabadosságát. Ezek az 
írások megmaradnak a tradicionális erkölcs
tanok keretein belül, ám azok korábbi komor, 
aszketikus hangneme enyhül, derűsebbé válik, 
és egyre inkább megjelenik bennük az élet tel

25 BESSEN Y EI G yörgy válogatott művei. Bp. 
Szépirodalm i Kvk.,1987. 592. p. Volfüs =  Christian 
W olff ném et filozófus; Flöri =  C laude F leury francia 
egyháztörténész; M onteskiö =  C harles Louis de 
Secondat M ontesquieu francia filozófus; Vilánd =  
C hristoph M artin W ieland ném et regényíró; K ronek 
=Johann Friedrich C ronegk ném et költő; M ilton = 
John M ilton angol költő; D onát = A elius D onatus IV. 
századi latin gram m atikus.

26 FÜ LÖ P Géza: A  m agyar olvasóközönség a 
felvilágosodás idején és a reform korban. Bp. 1978.
25. p.

j ességének igénylése és elfogadása. Arra vállal
koznak, hogy a művelődés új jelenségeit össze
kapcsolják a hagyományos erkölcsi világkép
pel, vagyis nem utasítják el a szépirodalmat, a 
regényeket, inkább megpróbálják a jó példák 
felmutatásával orientálni a hölgyeket. Egy új, 
a műveltséget az olvasás révén birtokba vevő 
nő képe körvonalazódik ezekben az írásokban, 
többnyire egyébként fordításokban. Ennek az 
új irányzatnak egyik példája a Josintzi Sán
dor báró magyarításában 1781-ben megjelent 
kötet, a francia Louis-Antoine de Caraccioli 
márki németből átültetett és fiktív élettörté
net keretébe ágyazott erkölcstani munkája, a 
hosszú című A** főhadi vezérnének halálos 
ágyában gyermekeihez tett utolsó tanításai, 
mellyek által arra kívánnya őket megtanítani, 
hogy mivel légyenek vallásokhoz, királyokhoz 
és a társalkodó-élethez kötelesek,27 A címben 
szereplő sorrend lényeges: legfontosabb köte
lesség a hűség a valláshoz és a királyhoz, ám az 
ifjúnak fel kell készülni társadalmi életére, hi
vatására is, és ehhez ismeretek szükségesek. A 
lányok oktatásáról ugyan az a véleménye, hogy 
matematikára és filozófiára „ nincs szüksége az 
a sszony-em bernekám a saját példáját hozza 
fel az olvasás hasznáról, ugyanis „ a jó  könyvek 
olvasásában” van „szív nyugalmam” és azok 
vezettek el „ tulajdon magam ” megismerésére. 
Az olvasás „mestersége” abban áll, hogy „mit 
kellessék olvasni”, mert oly sok kötet jelenik 
meg, hogy nehéz közülük a valóban jót kivá
lasztani. A könyvek olvasásában négy fokoza-

27 A  kötetet ism erteti SO M KU TI G abriella: U jfalvy 
K risztiana és könyvtára. Egy elfeledett 18. századi 
költőnő. In: A z O rszágos Széchényi K önyvtár 
Évkönyve 1981. Bp. OSZK, 1983.470-471. p. Hogy 
a kötet írója a francia C araccioli, arról SZIN NY EI 
József ír Josintzi Sándor szócikkében: M agyar írók 
élete és m unkái 5. Bp. H om yánszky, 1897. 674-675. 
hasáb.
D er Frau M arschallin  von xxx letzte R eden u. 
U nterrichte A ugsburg, 1770. Eredeti cím: Les dem iers 
adieux de la M aréchale d e xxx á ses enfans. 1769.
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tot javasol a haldokló anya szerepét magára öltő 
Caraciolli, illetve a fordító. Először az erkölcs 
és a szív megjobbítását célzó műveket kell kéz
be venni, ezután következzenek azok az írások, 
amelyek „a ti állapototok felől tanítanak”. Az 
érettebb korú inaknak hasznosak a világ és a 
történelem megismerését szolgáló könyvek, 
végül lehet olvasni „ az idő töltésére való ” írá
sokat is. Fontosnak tartja a versek ismeretét, 
mert a költészet „az elmét frissíti, a képzelő
dést éleszti”. Szükséges a különféle zsumálok 
tanulmányozása, „nehogy azon dolgok felől, 
mellyekről a társaságokban beszélnek, az em
ber tudatlan legyen. ” Josintzi Sándor nem egé
szítette ki az eredeti munka konkrét címeit ma
gyar művekkel, viszont a kötetet gróf Bethlen 
Adámné özvegyének, Losontzi Bánffi Zsuzsan
nának ajánlotta.

Néhány évvel később, 1783-ban jelent meg 
Andreas Meyer német lelkész nőneveléssel fog
lalkozó erkölcstani művének magyar fordítása 
Szerencsi Nagy István tollából Barátságos ok
tatás, hogy kellessék egy ifjú asszony embernek 
magát a díszes erkölcsökben méltóképpen for- 
málgatni címmel. A Benedickt Mihály által po
zsonyi és budai impresszummal kiadott ízléses 
kötet elegáns rézmetszetével is sugallja az új 
nőideált: vonzó iíjú hölgyet láthatunk a képen, 
mögötte könyvekkel zsúfoltan teli szekrény, az 
értelmes és vidám tekintetű leány hárfát tart a 
kezében, az asztalon toll, tintatartó és papír. A 
fordító, Szerencsi Nagy István a műveltségé
ben laicizálódó és II. József egyházpolitikáját 
támogató protestáns lelkészek jellegzetes kép
viselője. Apja a Ráday, majd Te/e&z-család ura
dalmi intézője volt, és minden jel szerint Rá
day Gedeon támogatásával folytatta egyetemi 
tanulmányait német földön. Benkő Józsefhez írt 
egyik leveléből ismert, hogy egy időben Ráday 
Gedeon könyvtárának rendezésével foglalko
zott, és ekkor tett szert alapos könyvészeti is
meretekre, olyannyira, hogy tervezte Bőd Péter 
Magyar Athenasának új, bővített kiadását. II. 
József egyházpolitikai intézkedési tették lehe-

M eyer András: B arátságos oktatás 
c. könyvének illusztrációja

tővé, hogy Győr városában református gyüleke
zet működjön, mely 1783-ban Szerencsi Nagy 
Istvánt választotta első lelkészévé. Ezekben az 
években került kapcsolatba a kor irodalmára
ival, Rát Mátyással, Révai Miklóssal, Pálóczi 
Horváth Adámmal. A jozefinista egyházpoliti
ka támogatására több egyházjogi munkát for
dított magyarra, és elkezdte az anyaggyűjtést a 
Magyar Athenas új kiadásához. E terve meg
valósításában 1789-ben, 42 éves korában bekö
vetkezett halála akadályozta meg.28

28 Szerencsi N agy István életrajzát, m unkásságát és 
a M agyar A thenas folytatására vonatkozó terveit 
részletesen ismerteti: B ELLÁG H  Rózsa: Szerencsi 
N agy István, a M agyar A thenas folytatója. In: A z 
O rszágos Széchényi K önyvtár Évkönyve 1986-1990. 
Bp. OSZK, 1994. 417-433. p.
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Témánk szempontjából legfontosabb Andreas 
Meyer művének átültetése. A kulmbachi lel
kész első alkalommal 1773-ban jelentette meg 
írását, sikerére jellemző, hogy nyolc év alatt ti
zenegy új kiadása látott napvilágot. A kötet az 
iijú leányok erkölcsi fejlődésével, társaságbeli 
viselkedésével, a másik nemmel való érintke
zésével, szórakozásaival kapcsolatban ad vi
lágos és a kor protestáns egyházi értelmiségi 
szemléletéből következő tanácsokat. A szerző a 
jó tulajdonságok kifejlesztése és megerősítése 
egyik eszközeként az olvasást jelöli meg: „A 
szép és az elmés írások mind a ti elmésségteket 
mindgusztustokatpallérozzák”. A kötet 65-71. 
pontja foglalkozik az olvasással; az eredeti 
szöveget Szerencsi Nagy István lefordította, vi
szont a mű német nyelvű ajánlott olvasmányait 
lábjegyzetben magyarokkal kiegészítette. Az 
általa készített változat így elsősorban az ide
gen nyelveken nem tudó, polgári származású és 
állású „módos” leányoknak adott „barátságos 
oktatást”.
Meyer, illetve Szerencsi Nagy István álláspont
ja világos: „Amit én még továbbá a ti nemetek
nek egy kiváltképpen való hasznos foglalatos
ságnak tartok, ez a jó  könyveknek olvasása”. 
De -  teszi hozzá -  „nem minden elmésen írt 
könyv olvasása egyszersmind hasznos is”. A 
továbbiakban a német szerző irodalmi műfajok 
szerint haladva fejtette ki gondolatait az ajánl
ható olvasmányokról. A 66. pontban röviden 
áttekintette a korabeli francia, angol és német 
regényeket, és megállapította, hogy míg ré
gebben nem igazán íródtak olyan művek, me
lyeket „ifjú szüzek” is kézbe vehetnek, most 
már -  hála Gellertnek és Millernek -  vannak 
ilyen „románok”. Szerencsi Nagy első terjedel
mes bibliográfiai kiegészítése ehhez a ponthoz 
kapcsolódott. Mintegy húsz eredeti magyar re
gényt vagy fordítást sorolt fel, utóbbiaknál rö
viden nyelvi szempontból is értékelte a magya
rítást. A 67. pont a költészettel foglalkozik. A 
fordító ehhez fűzött jegyzete szerint „Poéták, 
szoros értelemben vélvén ezt a nevezetet, a ma

gyaroknál igen kevesen vannak, ha pedig azo
kat is annak nevezzük, akik valamely históriát 
vagy románt magyar versekbe foglaltak, így 
többeket találunk”. Ennek megfelelően e rész
nél Heltai Gáspár Históriás énekeivel indítja 
ajánlását, rögtön megjegyezve, hogy „Ez igen 
ritka régiség, és csak az olyan gazdag könyves 
tárházakba találtatik mint a méltóságos B[áró] 
Rádai Gedeon úr őnagyságáé ”.
Nincs elegendő tér arra, hogy részletesen ele
mezzem a Szerencsi Nagy István által össze
állított magyar olvasmányjegyzéket.29 Össze
foglalóan annyit lehet mondani, hogy iparko
dott „elég ártatlan”, vagyis olyan könyveket 
ajánlani, amelyekben „a szeretetne méltó dol
gok mindig magához édesgetőbbek” mint a 
„megutálást érdemlők”. Műfaji vagy tartalmi 
megszorításai csak annyiban voltak, hogy elfo
gadva Meyer rendszerezését, figyelmen kívül 
hagyta például a gazdálkodással vagy gyó
gyítással foglalkozó, nem nagy számban, de 
mégiscsak létező magyar nyelvű munkákat. De 
ez részben érthető, hiszen megcélzott olvasói 
a polgárság városi életformát élő iijú hölgyei 
voltak. A regények és a verses művek mellett 
Meyer az egyik pontban „ a szakaszonként vagy 
darabonként való (periódusos) írások” olvasá
sával foglalkozott. Láttuk korábban, Josintzi 
Sándor fordításában is szerepelt ez a tanács. 
A fordító a hölgyek érdeklődésére is számot 
tartó magyar nyelvű újságokat, folyóiratokat 
még nem igazán tudott ajánlani, így e részben 
az életvezetési tanácsokat sorolja fel. Meyer 
javasolja nemcsak a színművek olvasását, ha
nem a színházba járást is, mert az „jó erköl
csökre oktató mulatság”, hacsak nincs valami 
„ügyetlen elmésséggel” megrútítva. Szerencsi

29 A  B arátságos oktatás bibliográfiájának részletes 
elem zését korábban em lített szakdolgozatom ban 
elvégeztem : PO G Á N Y  György: Szerencsi N agy 
István ajánló bibliográfiája 1783-ból. Bp. ELTE 
B TK  K önyvtártudom ányi-Inform atikai Tanszék 
K önyvtörténet-K önyvm uzeológia Szak, 1996. 
Gépirat. 50 p.
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Nagy e ponthoz az akkor nyomtatásban elérhe
tő magyar nyelvű eredeti vagy fordított színda
rabok jegyzékét csatolja, sőt néhány, még csak 
kéziratban olvasható darabot is említ. Meyer 
szövegének két utolsó pontja a levélírással és a 
történelmi, valamint a földrajzi munkákkal fog
lalkozik. A magyar közönségnek szánt kiegé
szítésben néhány levelezésgyűjtemény adata is 
olvasható, illetve Szerencsi Nagy viszonylag 
terjedelmes kommentárban fejtette ki nézeteit a 
történelem és a földrajz ismeretének, olvasásá
nak hasznosságáról: „ Csak is ez a két tudomány 
dicsekedhetik azzal a tulajdonsággal a többiek 
felett, hogy nemcsak hasznos, hanem még e fe 
lett gyönyörködtet is [...]. Én hát ennek [...] 
tanulását kiváltképpen való módon javaslom 
az én olvasóimnak”. Összesen mintegy húsz 
művet ajánlott a hölgyeknek e két terület iro
dalmából, de hozzátette: „Nem elmúlhatatlanul 
szükség ezek közül mindeniket megszerezni, ha
nem avagy csak az egyiket, amelyhez könnyeb
ben lehet jutni ”. Egyáltalán, mint írta, azért is 
ajánlott ily bőségesen olvasnivalót, mert ha „ az 
én olvasóim közül találkoznak olyanok, akik a 
magok mulatságára magyar könyvekből álló 
könyv-tár-házacskát /bibliotékácskát/ akarná
nak gyűjteni, mind a jó  m[agyarj könyvekkel is
merkedhetnének meg, mind pedig azt tudhatnák 
meg, hogy hol kellessék azokat megszerezni ”.

Akövetkező évben hagyta el a sajtót^ nemes kis 
asszonyoknak való emlékeztetés a szerző neve 
és megjelenési hely nélkül, csupán az 1784-es 
évszámot megadva.30 A szöveg bizonyos részei 
megengedik azt a feltételezést, hogy fordításról 
van szó.31 * A kis kötet írója-fordítója a textusból 
kikövetkeztethetően Szerencsi Nagy Istvánhoz

30 A  kötet tudom ásom  szerint csak a Ráday 
G yűjtem ényben található m eg, je lzete  1-5312. Ezúton 
is köszönöm  a könyvtár m unkatársainak a m ásolat 
elkészítését.

31 A  könyvet m egem líti A  nő és hivatása, 20 sz.
jegyzetben i.m. 14. p., Fábri A nna azonban eredeti, 
vagyis nem  fordított m unkának véli. A  kérdés 
eldöntése további kutatást igényel.

hasonlóan protestáns lelkész lehetett, a józsefi 
reformok lelkes híve, aki írásában az ideális 
keresztény leány képét próbálja felvázolni: 
„Se célom, se hivatásom nem hozza magával 
a kereszténységben való hasonlításokat elédbe 
terjeszteni, hanem csak egy keresztényt neked 
mutatni”. A vallási toleranciára inti olvasóját: 
„Ne kötekedj vallásáért senkivel, mert az Isten 
a békességet és egyességet szereti”. Kevésbé 
összefogott írás, mint Meyer műve, helyenként 
ismétlődnek gondolatok, nincs világos szer
kezete, nyomdai kivitelezése is gondatlanabb, 
ugyanakkor az olvasást meglehetősen részlete
sen taglalja. Konkrét műveket ugyan alig em
lít, inkább elvi síkon foglalkozik a kérdéssel. 
Rögtön a kötet elején leszögezi az ismeretlen 
auktor: „Kell jó  könyveket olvasnod, tudni illik 
olyanokat, melyek bölcs [jó]akaróktól ajánl- 
tatnak”, vagyis szükséges, hogy egy tanult és 
tapasztalt személy irányítsa a leány olvasmá
nyait. A szerző ebből a pozícióból fogalmazza 
meg tanácsait, időnként egy rezignált, a világ 
megannyi csalfaságát és hiábavalóságát már 
megismerő és az iijú leányokat ezektől a csaló
dásoktól megóvni akaró tekintélyes férfiú hang
nemére emlékeztető stílusban. Az olvasásnak 
több haszna lehet: „A gyönyörködtetés mellett 
gondolataidat kormányozza, a tétovázásban 
értelmedet világosítja, s lelkedet az eséstől 
óvja, a jó  erkölcsökben gyarapít, minden lépé
sedet vezérli, ajándékaiddal élni tanít, egyszó
val a könyv legjobb barátja az embernek, amely 
az ő hibáit kivilágosítja és távoztatni tanítja”. 
Segít a jó tulajdonságok kiteljesítésében és a 
rosszra való hajlam leküzdésében, de a társa
sági életben is hasznos lehet: „ aki az olvasást 
szereti, csak többet lát”. A kötet 36-41. oldalán 
foglalkozik azután szerzőnk részletesebben a 
kérdéssel. Fontosnak tartja a szövegek hangos, 
jól tagolt olvasását, és célszerű a könyvből a 
lényeges dolgokat le is írni, mert „ ez által az 
embernek elméjében sok jó  marad”.
Mit olvasson az iíjú leány? Első a Biblia, az a 
legfontosabb, majd a „jámbor emberek” élet
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leírását említi. A francia Marie de Beaumont 
írásait is azon művek közé sorolja, melyek „ki
sebb s nagyobb növendékeknek, s férjhez me
nendőknek valók”. A regényekkel kapcsolatban 
óvatosságra inti olvasóját: „vannak hasznos 
románok is, de ezeket ne olvasd, míg ugyan 
egy bölcs jóakaród nem ajánlja”. Javasolja a 
szerző a történelmi könyvek forgatását, mert 
azokból „megtanulhatod, hogy vette eredetét 
minden állapot, hogy nőttek a birodalmak, egy 
királyság szűntével más hogy lett és hogy nőtt ”. 
Érinti az idegen nyelvű könyvek olvasását; az ő 
elképzelt olvasója elsősorban a majdan a nagy
világban is forgolódó előkelő kisasszony, aki
nek azért célszerű idegen könyveket olvasni, 
mert az bővíti a tudását, és az ész, „ ha nem épül 
az olvasásból, eltompul, vagy az érzékenységek 
elragadják”. Kárhoztatja a szerző a lányok fö
lösleges csacsogását: „Nincs csúnyább a kis
asszonyban, mintha minden értelem és rend 
nélkül beszél. Ettől elszokni nincs jobb, mint 
jó  könyveket olvasni és a csacsogó személyek
től őrizkedni”. Némileg meglepő módon egy 
francia nyelvű természettudományi munkát is 
említ, hozzátéve: „Ez ugyan első szemlélettel 
látszatik csak úrfinak valónak lenni, de akinek 
kedve tovább olvasni van, igen jó  könyv ”.32

32 A z idézet a kötet 37. lapján található; a többi zöm m el 
35-39. p.

Az 1780-as évekre az olvasás a hölgyek szá
mára az akkoriban keletkezett életvezetési ta
nácsadóknak is köszönhetően sokak számára 
elfogadott és bevett tevékenységgé vált, oly
annyira, hogy például Csokonai Vitéz Mihály 
a magyar írósors mostohaságát ecsetelő szín
művében, A méla Tempefőiben az egyetlen 
értő olvasó, sőt egyáltalán olvasó Rozália, az 
idősebb Fegyvemeki kisasszony, akinek tudás
vágya és olvasási szenvedélye apja, húga és a 
gavallérok számára egyébként még bosszantó 
haszontalanság.33 Mindenesetre az 1793-ban 
keletkezett darabban Fegyvemeki Rozália ok
tatja ki az üresfejű báró Sertepertit, rövid elő
adást rögtönözve „kisded magyar könyvtára” 
előtt Voltaire-ről valamint magyar fordítóiról, 
Péczeli Józseftől és Szilágyi Sámuelről34 
Csokonai talán nem teljesen a vágyait vetítette 
ki a magyar irodalmat és kultúrát értő és támo
gató Rozália alakjára; akkor már voltak mű
velt olvasó hölgyek, és ha lassan is, de egyre 
fontosabb szereplőivé váltak a hazai olvasó- 
közönségnek. Annak az olvasóközönségnek, 
amelynek -  Fülöp Gézától tudjuk -  számsze
rű gyarapodása, igényeinek emelkedése és 
fizetőképessége volt előfeltétele a polgárivá 
váló könyvkultúra kialakulásának.

33 CSO K O N A I V ITÉZ M ihály Összes m űvei 2. Prózai 
művek. Bp. Osiris, 2003. 7-85. p.

34U.O. 14-16. p.

Könyvtári portál szerkesztése
A Könyvtári Intézet szervezésében készülő könyvtári portál (http://konyvtar.info/terv) egyik célja, hogy 
egy helyről szolgáltassa a könyvtárakkal kapcsolatos információkat. Ennek része, hogy a könyvtárak 
híreit, az általuk szervezett eseményeket a könyvtárak munkatársai maguk is publikálhatják a por
tálon.
Az érdeklődők a következő címen csatlakozhatnak az erre a célra létrehozott levelezőlistához: 
http://groups.google.hu/group/konyvtar-portal-szerkesztok/. A listát a szolgáltatások ismertetésére, 
a portál-szerkesztők kérdéseinek megválaszolására, a visszajelzések fórumaként kívánják használni 
a portálfejlesztők.

(Füzessy Károly portálfejlesztő tájékoztatásából Kata list 2008. aug. 11. )
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ENRICH -  A kulturális örökségre vonatkozó információforrások európai hálózata 
(EU program 2007 december -  2009 november)

rendelkezésre álló információk nemzetközi hasznosításának továbbfejlesztését támogató programja keretében 
finanszírozza. A projektet 2007. december 3-án a Prágában tartott nemzetközi értekezlettel indították útjára a résztvevő 
országok képviselői, hazánkat a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) képviseli és további 
egyetemi könyvtárak bekapcsolódására is számítani lehet.
A program célja, hogy Európa különböző kulturális intézményeiben fellelhető kézirat- és ősnyomtatvány vagyon digitalizált 
formában elérhető részéhez egységes és hatékony hozzáférést biztosítson anélkül, hogy a felhasználónak foglalkoznia 
kellene az egyes rendszerek sajátosságaiból adódó különbségekkel. Más szóval, a projekt egy közösen használható virtu
ális gyűjteményt kíván létrehozni, egyrészt a kutatók, másrészt a kulturális kérdések, tudománytörténet, irodalomtörténet 
stb. iránt érdeklődők széles köre számára. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a projekt az európai nemzeti könyvtárak eddig 
digitalizált kézirat/ősnyomtatvány/régi, illetve ritka könyvállományának mintegy 85%-át egységesen és közvetlenül hozzá
férhetővé kívánja tenni az interneten keresztül. Ezt a szétszórtan már rendelkezésre álló digitális gyűjteményt a jövőben 
további értékes anyaggal egészítik ki a résztvevő országok könyvtárai. A  konzorcium végeredményben mintegy 5 millió 
digitalizált oldal tartalmához kíván hozzáférést biztosítani.
A projekt a prágai Nemzeti Könyvtár által kialakított “Manuscriptorum” digitális könyvtár eddigi tapasztalataira és anyagára 
épül, mely a http://www.manuscriptorium.eu honlapon érhető el. Ez jelenleg 46 cseh és külföldi gyűjtemény digitalizált vál
tozatához biztosít hozzáférést és 15 éves fejlesztői munka eredményeként jött létre, melyet a Cseh Köztársaság nemzeti 
könyvtára és az AIP Beroun Ltd. cég együttműködve hajtott végre. Ez jelenleg a leggazdagabb digitalizált kézirat-gyűjte
mény Európában, mely már 1 millió oldalnyi digitalizált anyagot tesz hozzáférhetővé és biztonságos digitális archívummal 
rendelkezik. A digitalizálással kapcsolatos munkát a cseh állam támogatta. A felhasználók, akiknek kb. 50%-a a Cseh 
Köztársaságon kívülről származik, cseh és angol nyelven kereshetnek.
Az ENRICH projekt eredményeként a jelenleginél sokkal több adat válik hozzáférhetővé Európa számos részéből. A do
kumentumokat leíró metaadatokat a központi adatbázis céljaira a project a nemzetközi OAI (nyitott archívum) protokoll 
alkalmazásával fogja összegyűjteni. A lerásokat olyan kapcsolati adatok egészítik ki, melyek a tételt összekötik a résztvevő 
intézmények adatbázisaiban tárolt képekkel. A szükséges átalakítások elvégzése érdekében a projekt minden résztvevő 
intézménynél megfelelő számítógépes programokat kíván telepíteni.
Az ENRICH útján kiszolgálni kívánt felhasználói körbe a dokumentumok tulajdonosain kívül a különböző könyvtárak, 
múzeumok és archívumok, egyéni kutatók és hallgatók, általában a kulturális múlt iránt érdeklődők tartoznak. Ez a projekt 
lehetővé teszi számukra az érdeklődési körükbe vágó olyan dokumentumok keresését és elérését, amelyekhez más módon 
nehezen férnének hozzá. Emellett a rendszer történelmi dokumentumok teljes szövegének, audio- és video anyagoknak, 
illetve számos történelmi térképnek elérését is lehetővé teszi. Az ENRICH konzorcium szoros együttműködést tervez az 
TEL-el (Európai Könyvtár -  The European Library) és az Európai Digitális Könyvtár alkotóelemévé fog válni, amint az 
megvalósul.
A felhasználók számára olyan eszközök állnak rendelkezésre, melyek lehetővé teszik, hogy létrehozzák saját doku
mentumaikat és digitális könyvtáraikat a Manuscriptoriumban. Ez az alkalmazás több nyelven biztosít hozzáférést a 
Manuscriptoriumhoz és -  éppúgy mint a többnyelvű ontológiák -  engedélyezi a keresést egy adott felhasználói nyelven és 
az adatok visszanyerését a forrás nyelvén.
Az ENRICH konzorcium 18 partnerből áll és a projektet számos egyéb intézmény támogatja.
A projektet a Cseh Nemzeti Könyvtár (National Library of the Czech Republic) két cseh partnerrel - az AiP Beroun Ltd. 
céggel és a Crossczech Prague Inc. céggel közösen irányítja:
Az első két cseh intézmény mellett egyes feladatcsoportok tekintetében vezető szerepet tölt be az Oxford University 
Computing Services, az Universitá degli Studi di Firenze -  Centro per la comunicazione e l’integrazione dei media, az 
Institute of mathematics and informatics Vilnius-ban, a SYSTRAN Paris és a National Library of Spain. További fontos tech
nikai partnerek: Kobenhavns Universitet -  Nordisk Foskningsinstitut, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, University 
Library Vilnius, University Library Wroclaw, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fraeőum Reykjavík-ban, Computer 
Science for the Humanities -  Cologne University, St. Pölten Diocese Archive (Monasterium project, Ausztria), National 
and University Library of Iceland, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Poznan Supercomputing and 
Networking Centre.
A tagok listája a projekt időtartama alatt remélhetőleg tovább fog bővülni.
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a québeci IF L A  konferencián
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DIPPOLD Péter

Akik tehetik, és el tudnak utazni, azoknak bizonyosan maradandó élményt 
kínálnak az IFLA éves konferenciái, de a fizikai jelenlét hiányában is ér
demes végigfutni az éppen aktuális konferencia előadásain. Az elhangzó 
előadások mindig jól reprezentálják a könyvtáros szakmát leginkább fog
lalkoztató témákat. A reprezentáció mellett ugyanakkor új információkat, a 
korábbi témák ismeretében pedig trendeket figyelhet meg az újdonságokra 
érzékeny érdeklődő. Ha már személyesen nem lehetünk jelen a több ezer 
könyvtárost vonzó mega-konferencián, a számítógép előtt ülve itthonról 
talán még kényelmesebben is áttekinthetőek a legújabb fejlesztésekről- 
fejleményékről szóló híradások.
Az előadások begyűjtése maga is felér egy kisebb kalanddal. Az IFLA 
honlapjára1 klikkelve az éves konferencia teljes programját kell végigbön
gészni, ahol a szekcióülések alapján rendszerezett előadások sokatmondó 
címekkel vonzzák az érdeklődőt, a címek alapján azután általában letölthe
tő a teljes szöveg (rendszerint több nyelvű változata) PDF-formátumban. 
Ezután következik a kaland-rész: vajon mit rejtenek a címek?
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A válogatás természetesen szubjektív, hiszen a 
kínálat óriási. Összesen 224 esemény történt a 
konferencia hivatalos programjában, igaz, ez 
nem mind előadás, vannak köztük elnöki- és 
szekció-megbeszélések, valamint egyéb prog
ramok is. Ebben az évben három téma előadá
saiból válogattam, amelyek itthon is bizonyára 
érdeklődésre tarthatnak számot: a digitalizálás 
néhány aktuális kérdése, a nemzeti bibliográfia 
jelenével és jövőjével foglalkozó előadások és 
tanulmány, valamint a teljesítménymutatók és 
-mérés kérdésköre.

Digitalizálás

A digitalizálás különböző vonatkozásai már 
évek óta vezető témái a nemzetközi könyvtáros 
konferenciáknak. A címe alapján inkább esetta
nulmánynak tűnő, a Bajor Állami Könyvtár di
gitalizálási stratégiáját sejtető előadás2 szélesebb 
kontextusban foglalkozik a digitalizálás kérdés
körével. A főiskolai hallgatók között végzett fel
mérések alapján kimutatható, hogy a közeljövő 
vezető generációjának alapvetően megváltoztak 
információkereső szokásai: már ma is kb. 75/25 
százalékban részesítik előnyben a hallgatók a 
keresőmotorokat a könyvtári katalógusokkal, 
sőt a digitális könyvtárakkal szemben is. Klaus 
Ceynova -  a Bajor Állami Könyvtár főigazga
tó-helyettese -  szerint a hosszabb távú trendek 
arra mutatnak, hogy a sokáig a jövő egyik jár
ható útjának tekintett hibrid könyvtár modelljét, 
amelyben békés megfér egymás mellett a hagyo
mányos és az elektronikus média, felváltja a tisz
tán digitális könyvtár modellje, amely mellett a 
hagyományos könyvtárak továbbra is kommu
nikációs és kulturális központokként, valamint 
a kulturális örökség őrzőiként működnek.
A müncheni nagykönyvtár impozáns eredmé
nyeket mutathat fel a digitalizálás terén. Saját 
-  egyre bővülő -  digitalizáló műhelyében 1997 
óta folyamatosan végzik a munkát, főképpen a 
régi és ritka kéziratokat és könyveket másolják 
a lehető leggondosabb védelemmel és megfe

lelő technológiával. Ehhez persze biztos anya
gi háttérrel is rendelkeznek, amelyet a Német 
Kutatási Alap folyamatosan biztosít számukra. 
Hasonlóan más könyvtárakhoz, a Bajor Állami 
Könyvtár a szisztematikus digitalizálást saját 
digitalizáló műhelyében tervszerűen és folya
matosan végzi. Emellett több olyan projektben 
is részt vesznek, amelyek valamilyen szűkebb 
témakörben külső partnerekkel közösen zajla
nak; ezek lehetnek konkrét kutatási igényeket 
kielégítő, vagy unikális gyűjteményeket feltáró 
kisebb programok, amelyeket Ronald Milne, a 
British Library munkatársa találóan „butik pro
jekteknek” nevezett.
A saját gyűjtemény gondos, de ezért lassabb fel
dolgozásához és a szűkebb gyűjtemény-szelete
ket feldolgozó „butik projektekhez” viszonyítva 
hatalmas mennyiségi ugrást jelentett a Google- 
lal 2007-ben induló együttműködés, amely alap
ján a könyvtár szerzői jogvédelem alá nem eső 
18-19. századi gyűjteménye kerül öt éven belül a 
világhálóra. Ha összehasonlítjuk a több mint egy 
millió könyvet és bekötött periodikát szabadon 
hozzáférhetővé tevő, ténylegesen „nagy töme
gű digitalizálásnak” nevezhető programot a kis 
projektekkel, akkor az valóságos plázaként áll 
szemben a butikokkal. A bajor könyvtár együtt
működése a Google-lal emellett számunkra ab
ból a szempontból is érdekes, hogy jelentős ke- 
let-közép-európai állomány is a világhálóra kerül 
a projekt befejeztével. A Bajor Állami Könyvtár 
az oxfordi Bodleiana mellett második európai 
intézményként vesz részt a megaprojektben. A 
digitalizálási tevékenység során nagy figyelmet 
fordítanak az állományvédelemre: nem adnak át 
olyan állapotú könyveket, amelyek megsérülhet
nek a Google technológiájának használatakor. 
Szintén az állományvédelemmel kapcsolatos a 
bajor könyvtár döntése, hogy a jövőben leállnak 
a mikrofilmezéssel, és kizárólag digitális formá
ban őrzik meg az eredetiről készült másolatokat. 
Volt „szerencsém” személyesen is részt venni 
egy müncheni konferencián, ahol a mikrofilm
párti szakemberek éles kritikával illették ezt a -
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szerintük -  kockázatos döntést.
Mivel az Európai Unió anyagilag nem támogat
ja az egyes tagországok kulturális örökségének 
digitalizálását, egyre több könyvtár választja -  
ha teheti -  az üzleti vagy egyéb partnerrel közös 
vállalkozást,3 még akkor is, ha a szűkös magyar- 
országi forrásoknál sokkal több állami támoga
tásban részesül.
Áttérve más országok gyakorlatára, elgondol
kodtató, és számunkra talán túl „meredeknek” 
tűnő célkitűzés a norvég nemzeti könyvtáré: az 
elkövetkező tíztől húsz évig tartó időszakban 
digitalizálni kívánják a könyvtár teljes (!) állo
mányát.4 A katalógusa retrospektív konverziójá
nak finanszírozásáért küzdő Országos Széchényi 
Könyvtár a mai viszonyok között bizony reálisan 
aligha tervezhetné ugyanezt.

Nemzeti bibliográfia

Világszerte sok könyvtáros szakembert foglal
koztat a nemzeti bibliográfiák sorsa az elektroni
kus dokumentumok korában. Többen kongatják 
felette a vészharangot, mások optimistán látják 
jövőjét. Az IFLA égisze alatt 2002-ben egy mun
kacsoportot hoztak létre, amely éppen a konfe
rencia megnyitása előtt egy hónappal, 2008 jú
niusában hozott nyilvánosságra egy tanulmányt 
„Útmutató a nemzeti bibliográfiák számára az 
elektronikus korban” címmel.5 A 114 oldalas 
dokumentum átfogó képet rajzol a nemzeti bib
liográfiák szerepéről, a használói elvárások vál
tozásairól, a gyűjtőkör korhoz szabásáról, vala
mint a katalogizálás és a szolgáltatás legújabb 
lehetőségeiről.
A tanulmány az 1998-as koppenhágai nemze
ti bibliográfiai konferencián elfogadott aján
lásokra6 épül; azt vizsgálja, milyen mértékben 
követhetőek ezek a mai tapasztalatok alapján. 
Az elmúlt tíz év fejlődése olyan nagy mértékű 
változásokat hozott a nemzeti bibliográfiák kö
rében is, hogy szükségessé vált bizonyos alap
elvek átgondolása, illetve a reális lehetőségek 
felvázolása a nemzeti bibliográfiai ügynökségek
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számára. A szerzők világosan kijelentik, hogy 
nincs olyan általános recept, amely minden or
szág számára egyaránt elfogadható lenne. Az út
mutató ezért -  hasonlóan más IFLA dokumentu
mokhoz -  irányokat kíván mutatni, jobbára már 
meglévő tapasztalatok, az ún. „bevált gyakorlat” 
(best practice) alapján.
Az egyik legfontosabb kérdés, kinek készülnek 
a nemzeti bibliográfiák? Mi a nemzeti bibliog
ráfia missziója? A fejezetet jegyző Maja Zumer 
(Ljubljanai Egyetem) szerint a teljes és időben 
megjelenő bibliográfia fontos forrásként szol
gál a könyvtárak számára a válogatást és a be
szerzést segítendő, alapja a katalogizálásnak és 
hiteles módon teszi követhetővé a szerzőség és 
a publikálás történetét. Ezek a fontos funkciók 
többnyire a könyvtáros közösség érdekeit szol
gálják, ugyanakkor a nemzeti bibliográfia segí
ti a könyvkiadók és könyvkereskedők munká
ját is, valamint teljes áttekintést ad egy ország 
dokumentumtermésének alakulásáról egy-egy 
időszakban. Ez a statisztikai elemzés lehető
sége mellett alkalmat ad pl. a könyvkiadóknak 
a piacelemzésre, vagy a kultúrpolitikának az 
irányok helyességének vagy helytelenségének 
felismerésére, és ezáltal a beavatkozásra. Nem 
szabad elfeledkezni a nemzeti bibliográfiákban 
kereső végfelhasználók heterogén tömegéről 
sem, akik a legkülönfélébb okból használják a 
nemzeti terméket.
A következő sarkalatos pont a nemzeti bibli
ográfiák gyűjtőköre, azaz a feldolgozandó do
kumentumok körének meghatározása. Néhány 
évvel ezelőtt a gyűjtőkör kérdésén könnyen túl
léphettünk, hiszen még az 1998-as koppenhágai 
ajánlások is a leghatározottabban a bibliográfiai 
teljesség elérése mellett tették le a voksot: a tel
jes kurrens nemzeti output feldolgozása mellett 
-  ahol lehetséges -  a retrospektív kiterjesztést 
is ajánlották, sőt az adott ország területén meg
jelent dokumentumok felvételét a nemzeti bib
liográfiába azok eredeti nyelvén javasolták. Ez 
az álláspont azonban -  a válogatási szempon
tok fejezetét jegyző Beacher Wiggins (Library
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of Congress) szerint sem tartható tovább, min
den nemzeti bibliográfiai ügynökség számára 
létfontosságú, hogy jól megalapozott és követ
kezetesen alkalmazott válogatási szempontokat 
határozzanak meg -  főképpen az elektronikus 
dokumentumokra vonatkozóan. Ezen a ponton 
vannak a legnagyobb hézagok, ugyanis a szelek
ció nagy mértékben függ az adott országok egye
di sajátosságaitól. Nyilvánvaló, hogy a szelekció 
szempontjait tartalmi, és nem formai oldalról 
kell meghatározni, jóllehet az elektronikus doku
mentumok formai jellegzetességeit sem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Tartalmi szempontból 
meglehetősen általános irányelveket fogalmaz 
meg a tanulmány a típusokat illetően (pl. azok 
a dokumentumok, amelyek a jövő kutatási igé
nyeit szolgálják, a jelen érdeklődésére számot 
tartó, a csak elektronikus formában létező, vagy 
a kiadók, létrehozók érdeklődésére számot tartó 
dokumentumok stb.). Ugyanakkor javaslatokat 
találunk azokra a forrásokra is, amelyeket nem 
kell feltétlenül a nemzeti bibliográfiának tartal
mazni (pl. alkalmazott szoftverek, blogok, chat- 
roomok, e-mailek stb.). Jóllehet a tanulmány
ban fontos lehetséges szelekciós szempontok 
fogalmazódnak meg, az alkalmazásukról szüle
tő döntés mindig az adott nemzeti bibliográfiai 
ügynökség kezében van.
A nemzeti bibliográfiákban feldolgozott rekor
dok minősége és a külső felhasználók általi 
egyszerű kereshetősége szintén állandóan visz- 
szatérő kérdés a szakirodalomban. Az ISBD- 
knek a bibliográfiai leírás minden részletére ki
terjedő szabványcsaládját felváltotta az FRBR7 
felhasználóbarát(abb) rendszere; ezen belül meg
határozták azokat az alapelemeket, amelyeket a 
nemzeti bibliográfiai rekordoknak feltétlenül 
tartalmazniuk kell. Az egyszerűsödés ellenére 
azonban képtelenségnek tűnik, hogy ha az elekt
ronikus dokumentumok is nagy számban szere
pelnek a nemzeti bibliográfiában, az ügynöksé
gek képesek lesznek a hagyományos egyenkénti 
és minőségi feldolgozásra. Ezért az az álláspont 
alakult ki a tanulmányban, hogy a regisztrációt

különböző státuszú személyek (katalogizálók, 
gyártók stb.) akár különböző helyeken is végez
hetik, vagy automatikus/félautomatikus rendsze
rek láthatják el, amelyek különböző szabályokat 
alkalmaznak. Az ideális az lenne, ha a rekordo
kat egyetlen adatbázis tartalmazná, de ez nem 
feltétlenül szükségszerű. Ugyanakkor ajánlott, 
hogy a nemzeti bibliográfiai rekordok közös fe
lületen legyenek elérhetők.
A magyar gyakorlatban éppen ez az út bonta
kozik ki: 2007 végén készült el az OSZK-ban 
a magyar nemzeti bibliográfia közös felülete,8 
amely összegyűjti a hungarikum fogalma alá 
tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliog
ráfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már 
digitalizált formában az interneten is elérhető- 
ket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként 
közreadottakat.

Teljesítménymérés, statisztika

A teljesítmények mérése a könyvtári területen is 
egyre inkább előtérbe kerül. Ennek egyik oka, 
hogy a fenntartók oldaláról egyre nagyobb az 
igény az intézmények „hasznának” vagy „ha- 
szontalanságának” bizonyítására, más részről 
a munkaadók is szeretnék tisztán látni dolgo
zóik munkaidőben elvégzett teljesítményét. A 
tevékenységek mérésére nemzetközi szinten 
dolgoztak ki szabványt, az ISO 11620 szabvá
nyának második (megjelenés előtt álló) kiadása 
valamennyi könyvtártípus számára 45 mutatót 
tartalmaz.9
Roswitha Poll (Münsteri Regionális és Egyete
mi Könyvtár) előadásában a nemzeti könyvtá
rakra vonatkozó teljesítménymutatókat járta kö
rül.10 A nemzeti könyvtárakban nem tudják egy 
az egyben alkalmazni az ISO 11620 szabványt, 
mert ezek az intézmények feladatkörük alapján 
egyediek, de országonként is jelentősen külön
böznek egymástól. Ennek ellenére vannak olyan 
alapfeladataik, amelyek lehetővé teszik a közös 
mérést és teljesítményeik összevetését. A nem
zeti könyvtárakra vonatkozó önálló szabvány
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gondolata 2005-ben az oslói IFLA konferenci
án született, és 2008 elején az ISO munkacso
port munkájának eredményeképpen szavazásra 
bocsátották a „Teljesítménymutatók a nemze
ti könyvtárak számára” című dokumentumot, 
amelynek megjelentetését őszre tervezik. A mu
tatók bizonyos része (15) gond nélkül átemel
hető a valamennyi könyvtártípusra vonatkozó 
szabványból (pl. a dokumentumfeldolgozás át
lagos ideje; a könyvtárközi kölcsönzés sebessé
ge stb.), de a speciális feladatokra új mutatókat 
kellett kidolgozni.
Ezek közül több a nemzeti gyűjteményi jelleg
hez és a nemzeti bibliográfiához kapcsolódik (pl. 
a nemzeti könyvtár által beszerzett nemzeti pub
likációk aránya, új rekordok aránya a nemzeti 
bibliográfiában) Míg az első mutató a nemzeti 
gyűjtemény teljességére ad becslést, a második 
a beszerzés és a feldolgozás sebességét mutatja. 
A mutatók egy másik csoportja az állományvé
delemre vonatkozik (pl. restaurálásra/konzer- 
válásra szoruló anyagok aránya; megfelelő kör
nyezetben tárolt anyagok aránya) Új mutatókat 
kellett kidolgozni a digitalizálásra vonatkozóan 
is (pl. a gyűjteményből digitalizált dokumentu
mok száma/1000 cím; a különgyűjteményekben 
digitalizált dokumentumok aránya). 
Megjegyzendő, hogy az OSZK az ajánlott 
harminc mutatónál jelenleg kevesebbet tud 
alkalmazni, de nincs is mindre szükség. A 
fent említett példák közül nem okoz gondot a 
dokumentumfeldolgozás és a könyvtárközi köl
csönzés idejére vonatkozó mutatók használata 
vagy a digitalizált dokumentumok arányszá
mának megállapítása. Ezzel szemben a nemzeti 
publikációk gyűjteményi arányának meghatáro
zásához ismernünk kellene a teljes nemzeti out
put mennyiségét, amelyet a kötelespéldány-ren- 
delet ellenére sem tud a nemzeti könyvtár teljes 
mértékben beszerezni. A „megfelelő környezet” 
relatív fogalom, ez a mutató akkor lenne értel
mezhető, ha a könyvtár több, különböző kondi-
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cióval rendelkező raktárt használna. A nemzeti 
könyvtárakra vonatkozó teljesítménymutatók 
rendszerének kidolgozása mindenesetre meg
könnyíti az egyes intézmények dolgát abból a 
szempontból, hogy ki-ki saját szempontjai és 
adottságai szerint válogathat a rendelkezésre 
álló mutatókból.
A teljesítménymutatók kidolgozása mellett ko
molyan felmerült a könyvtárak, illetve szolgál
tatásaik hatásainak mérése az adott társadalom
ban. Általánosságban a hatások a médiumokhoz 
hasonló módon írhatók le, hasonlóak azokhoz 
a hatásokhoz, amelyek pl. a TV, a rádió, az új
ságok, vagy egy-egy múzeumi kiállítás során 
érik a közönséget. Ezek során változások tör
ténhetnek a készségekben, a kompetenciákban, 
a tudásban és a viselkedésben. A különböző 
könyvtári szolgáltatások hatásainak méréséről 
szól Roswitha Poll az oslói IFLA konferenci
án elhangzott korábbi előadásában.11 A szerző 
praktikus példákon keresztül mutatja be egy-egy 
új könyvtári szolgáltatás hatásainak lehetséges 
vizsgálatát (pl. milyen hatása van egy csopor
tos olvasói tanulótér nyitásának egy egyetemi 
könyvtárban, vagy hogyan fogadják az olvasók 
a hagyományos folyóiratokról az elektronikus
ra való áttérést). A hatáselemzések jól szolgál
hatják egy-egy új szolgáltatás eredményeinek 
figyelemmel kísérését.
A három önkényesen kiragadott téma bizonyos 
tekintetben összefügg egymással: valamennyi 
a könyvtárak előtt tornyosuló kihívásokra pró
bál válaszokat találni. A nemzeti bibliográfiák 
éppen a digitális kor beköszönte miatt keresik 
új identitásukat, új teljesítménymutatók kidol
gozására van szükség a könyvtári munkafolya
matokban bekövetkezett változások miatt, és a 
könyvtár mediatizációját jelzi -  többek között 
-  a hatáselemzések újszerű szemlélete is. Ér
demes figyelni a világban történő változásokra, 
és erre nagyszerű alkalom az IFLA évenkénti 
konferenciája.
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Életének 57. évében, 2008. augusztus 27-én gyógyíthatatlan betegségben elhunyt dr. 
Elekes Péter (1951-2008) az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa. 1972 óta dol
gozott a nemzeti könyvtárban, különféle munkakörökben; hosszú évek óta az OSZK 

jogi teendőit látta el. Nagy tudású segítőkész kolléga volt. Emlékét megőrizzük.
»

2008. szeptember 14-én, 70 éves korában váratlanul elhunyt dr. Vásárhelyi Pál a köz
gazdaságtudományok kandidátusa, a Műegyetem könyvtárának volt főigazgatója, 
a BME-OMIKK tudományos főmunkatársa, címzetes igazgatója. Kezdeményezésére 

épült fel a könyvtárépület és az egyetem központi épületének déli szárnya közötti 
szabad területen a könyvtár mélyraktára. Kortársai sportolói múltjára és az UNESCO 

párizsi központjában végzett tevékenységére is emlékezhetnek.
(Pák Györgyné híréből, Katalist, 2008. szept. 22.)
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A  német könyvtárak 
és a
demográfiai változások

RUPPE LT, Georg

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 40. vándorgyűlésén 
(Szombathely, 2008. július 25.) elhangzott előadás 
szövegét Hegyközi Ilona fordította, a Szabó Márta 
által készített rövid változat felhasználásával.

A népesség szerkezetének 
átalakulása

Az úgynevezett demográfiai változások problé
makörét Németországban néhány éve a politika 
és a sajtó a klímaváltozáshoz hasonlóan kezeli. 
Konferenciákon, könyvekben vagy szakfolyó
iratokban lépten-nyomon ez a téma kerül elénk; 
valósággal elárasztják az embert számokkal, 
görbékkel, grafikákkal és gyakran semmit- vagy 
túl sokatmondó, de mindig színes és sok képet 
tartalmazó Power Point prezentációkkal. Ösz- 
szességében a téma, ahogy Thomas Ihm újság
író írja, „ hangulatromboló hatású, frusztrálja az 
olvasót, a nézőt és a hallgatót. Aki úgy gondolja, 
hogy az új életkori szerkezetből adódó fejlemé
nyeket dramatizálni kell annak érdekében, hogy 
a figyelmet a jövőbeni problémákra irányítsuk, 
valószínűleg éppen az ellenkező hatást fogja el
érni. Az emberek reményre vágynak, a gondok 
és problémák elrettentik őket. Demográfiai kér
désekről beszélni nemcsak azt jelenti, a hallga
tóságot frusztrálni akarjuk, hanem hogy túl so

kat kérünk tőlük Olyan fejlődésről beszélünk, 
amely valamennyi területet és szereplőt érint, és 
amelynek egyszerre tárgya és alanya az egyén, 
az állam, a gazdaság, a társadalom, a család, a 
pártok, a szövetségek és az egyesületek ”

Valójában olyan témáról van szó, amely Német
országban mindenkit érint. E változások hatásá
nak ellentmondásait a legkülönbözőbb területek 
szakmai grémiumai tárgyalják több-kevesebb 
hevességgel. A rendelkezésre álló számok alap
ján adott prognózisok egyesek számára memen- 
tóként szolgálnak arra, hogy például a német 
népesség kihalásának rémét fessék a falra. Má
sok viszont ugyanezt lehetőségként értelmezik, 
amelyet megfelelő reformokkal, kreativitással 
és fantáziával a jövő generációk javára lehet 
kiaknázni.
H ajói látom, a népesség szerkezetének átala
kulásáról szóló viták főleg négy probléma köré
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csoportosíthatók, úgymint
1. az idősek aránya folyamatosan nő,
2. egyre kevesebb német nemzetiségű gyermek 

születik, ezzel összefüggésben a hagyomá
nyos családi struktúrák felbomlanak,

3. a bevándorlók, köztük gyermekeik integrá
ciója,

4. a népesség egyes területeken és településeken 
csökken, ugyanakkor más régiókban emelke
dik a lakosság száma.

Arra a jelenségre is szeretnék utalni, amelyet a 
népesség fejlődéséről folyó vitákban magától ér
tetődőnek tekintenek: a hosszú időtartam jelen
ségére, a lassú és állandó fejlődésre, mégpedig 
olyan fejlődésre, amely saját életünket követő
en fejti ki hatását, és saját életünk folyamán, ha 
egyáltalán, csak jelentéktelen mértékben érzé
kelhető. Úgy tűnik, még mindenre van idő... 
Az embernek az az érzése, hogy még sok ideje 
van hátra, amit nyugodtan a problémák megol
dásának szentelhet, de már most megfigyelhető 
körülmények világossá teszik számunkra, hogy 
nem a változás kezdetén vagyunk, hanem már 
a közepén tartunk.

A települések és a régiók 
versengése

Az egyik tanulmányban -  előreláthatólag ha
sonlókra sok régióban és településen megbízást 
adnak majd mostanában - , melynek címe f o g 
lalkoztatás, városok, régió Alsó-Szászország dél
keleti részén 2030-ban” ez áll: 99A kihívások és 
a problémák most még nem mutatkoznak. Külö
nösen veszélyes, hogy a demográfiai folyamatok 
sajátos módon lappangva és viszonylag észre
vétlenül mennek végbe. Következményeik csak 
akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor már túl ke
vés az idő a megfelelő válaszlépésekre.” Ahogy 
a közeledő változásoknál mindig, a gyakorlatban 
itt is érvényesül a régi, de máig nem avuló köz
mondás: „Ki korán kel, aranyat lel”. Vagy: „Aki 
későn ébred, azt megbünteti az élet”.

„ Mivel a népességstruktúra változásai következ
tében lesznek nyertes és vesztes régiók és város
ok, a politikának, valamint a közigazgatásnak 
gyorsan kellene reagálnia. Meglehetős bizton
sággal állítható, hogy az egyes települések és 
régiók között vetélkedés van és egyre erősödő 
lesz. Biztonsággal állíthatjuk, hogy az önálló 
fennmaradás érdekében minden település min
denekelőtt a gyermekes családok számára sze
retne vonzó lenni. ”
Ezzel összefüggésben nagy jelentőséget kapnak 
a már régóta emlegetett, de a konkurenciaharc 
eszközeként megjelenő úgynevezett „puha” he
lyi tényezők. Erről így ír az idézett tanulmány:
„Ebben az értelemben a régiók versengése elő
reláthatólag egyre erősebb mértékben egyrészt a 
munkakörülmények, másrészt a mindmáig gyak
ran túl kevéssé tekintetbe vett, és „puha helyi 
tényezők” néven összefoglalható életkörülmé
nyek terén zajlik majd. [...] A régió természete
sen csak akkor lesz vonzó a fiatalok számára, ha 
vonzó munkahelyeket és ezekhez társulva vonzó 
életfeltételeket kínál. [...] Arra volna szükség, 
hogy a fiatalok a régióban optimális arányt kép
viseljenek, és ezzel kapcsolatban felmerül az el
sőrangú művelődési feltételek kérdése is. Sőt az 
a véleményem, hogy egy olyan régióban, amely 
helyt szeretne állni a versengésben, a munka
helyek vonzereje és a művelődési lehetőségek 
kiválósága szinte azonos súllyal esik latba az 
értékelésnél. ”
Miközben a művelődéssel kapcsolatos és ide 
vágó kutatások többsége csak az óvodákkal, is
kolákkal, népfőiskolákkal és a továbbtanulással 
foglalkozik (az egyetemekkel bezárólag), ma 
már a könyvtárak is egyre fontosabb szerepet 
játszanak ezen a területen.

A könyvtárak mint ideális együtt
működő partnerek az oktatásban

Minden könyvtár jól teszi, ha teljesen új módon 
közelíti meg az együttműködés kérdését. Nem
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hallgathatom el azonban, hogy a kooperáció még 
számos, magától értetődő területen sincs napi
renden, ahol kívánatos lenne. Például számos né
met városban a helyi tudományos és közkönyv
tárak közötti együttműködés bizonyára tovább 
javítható. Azt is nehéz megérteni, hogy egy-egy 
közepes nagyságú járási székhelyen egy járási 
és egy városi könyvtár is létezik párhuzamosan, 
amelyek féltékenyen óvják önállóságukat. 
Jelentős előrelépések figyelhetők meg azonban 
az olvasásfejlesztés területén. Ennek érdekében 
a közkönyvtárak és óvodák, a közkönyvtárak és 
iskolák, illetve ezek fenntartói megállapodásokat 
kötnek. Ilyen megállapodások rögzítik például 
azt, hogy a helyi könyvtár milyen gyakran fo
gad óvodásokat vagy iskolásokat osztálykeret
ben könyvtárvezetésre.
A gyermekek és fiatalok olvasásfejlesztése kor
látlan lehetőségeket rejt. Az Olvasás Alapítvány 
(Stiftung Lesen), valamint a gyermekorvosok és 
szülők egyesületei Lesestart néven közös akci
ót bonyolítanak le, amelynek ötlete Angliából 
ered. A szülők, akik rendszeres orvosi vizsgá
latra felkeresik a rendelőket kisgyermekeikkel, 
egy olyan kis táskát kapnak ajándékba, amely
ben képeskönyvek és az olvasást népszerűsítő 
ötletek találhatók.

Olvasásfejlesztés a gyermekek és a 
fiatalok körében

Külön probléma a fiúk olvasásra nevelése, vagy 
-  hangsúlyosabban fogalmazva az, hogy az 
olvasás „nőies elfoglaltság”. A nemi szerepek 
csapdáiról is szót kell ejteni. Az emancipált, úgy
nevezett „erős nők” generációja (a gyerekeket 
az óvodákban és az általános iskolákban szinte 
kizárólag nők tanítják) és a nőies, gyengéd ol
vasási szituációk oda vezettek, hogy a fiúk férfi 
referenciaszemélyek nélkül maradtak. Ez éppen 
így igaz arra nézve, hogy az apák nem vesznek 
részt a gyermeknevelésben, és az alsóbb évfo
lyamokon nem tanítanak férfi pedagógusok.

Szinte minden területen megállapítható, hogy a 
fiúknak csak egyharmada, a lányoknak viszont 
kétharmada szívesen, sokat és jól olvas. Tény 
ezen kívül, hogy a lányok inkább szépirodalmat 
választanak, a fiúkat viszont inkább a szakköny
vek és az érdeklődési körükbe vágó folyóiratok 
fogják meg. Mivel a német anyanyelvi oktatás az 
elbeszélő irodalomra irányul, a fiúk az iskolában 
nem kapnak elég ösztönzést az olvasásra.
A fiúk és lányok eltérő olvasására, a már emlí
tett nemi csapdától eltekintve, nincs egyértelmű 
magyarázat. Tudjuk, hogy a fiúk már az óvodá
ban jobban kedvelik az olyan képeskönyveket, 
amelyek valamilyen technikai témáról, például a 
tűzoltóautókról szólnak. Az Olvasás Alapítvány
nak azok a kezdeményezései, amelyek szak- 
folyóiratokat (pl. Computer, Geo vagy olyan, 
fiataloknak szóló folyóiratok, mint a Bravo) 
használnak olvasásfejlesztésre, igen jó eredmé
nyeket hoztak.
A 6-13 évesek olvasási szokásairól végzett fel
mérés egyebek között kimutatta, hogy az iskola 
nincs pozitív hatással a fiatalok olvasási szoká
saira. Minden második diák úgy nyilatkozott, 
hogy az iskolában olvasott szövegeket magától 
soha nem olvasná el. A diákok kétharmada nem 
fogadja el a tanárok olvasásra vonatkozó ajánlá
sait. Úgy tűnik, hogy a német iskola nincs olyan 
helyzetben, hogy az olvasást a gyermekek szá
mára örömteli tevékenységgé tegye. Az iskolá
nak ez a negatív hatása Európa-szerte általános 
jelenség, ahogy ezt az Olvasási Alapítvány 2004. 
évi kongresszusán is elhangzott.
Döntő jelentőségű lehet, hogy az örömteli olva
sás csak cenzúrától mentes, változatos könyv- és 
médiakínálattal rendelkező, könnyen elérhető, 
kellemes, barátságos légkört és szabad mozgást 
biztosító térben valósulhat meg, ahol szabad a 
hozzáférés a legkülönbözőbb könyvekhez és 
egyéb dokumentumokhoz, és ahol mindig talál
hatunk valakit, akihez szükség esetén kérdéssel 
fordulhatunk -  vagyis egy olyan térben, amelyet 
könyvtárnak nevezünk.
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Az egyházak mint együttműködő part
nerek

Néhány éve még elképzelhetetlen lett volna Né
metországban a néhány helyen ma már látható, 
sikeresen működő, a települési és az egyházi 
könyvtárak közötti kooperáció. Az egyházi in
tézmények nagy számából és teljesítménypo
tenciáljából (gondoljunk a rendszeres vasárnapi 
nyitva tartási időpontokra!) következik a minden 
ideológiától mentes, új együttműködési formák 
megteremtésének lehetősége. Talán ebben az 
összefüggésben közelíthető meg a muzulmán 
oktatási és kulturális intézményekkel, illetve 
egyesületekkel való kapcsolatfelvétel nehéz fel
adata is. Nota bene: nem amellett érvelek, hogy 
a településeket felmentsük könyvtárfenntartói 
feladataik alól, éppen ellenkezőleg: e tekintet
ben is rendkívül fontosnak tartom egy könyvtári 
törvény létrehozását, ahogy ez a szakmai egye
sületekben több szövetségi tartományban mos
tanában zajlik.
A vallást még egy másik összefüggésben is 
szemlélhetjük. Sok településen a két nagy ke
resztény vallási közösség esetében felmerül pél
dául, hogy az üresen álló templomok számára 
valamilyen funkciót keresnek, az épületeket el
adják vagy bérbe adják. Mi illene jobban a ke
reszténységhez, amely a zsidó és az iszlám val
láshoz hasonlóan a könyveken alapul, mint az, 
hogy az istentiszteletre már nem használt temp
lomépületekben könyvtárakat rendezzenek be, 
illetve miért is ne lehetne istentiszteletet tartani 
a könyvek között?

Könyvesboltok, vendéglátóhelyek, 
sportlétesítmények stb.

Van azonban egy olyan együttműködési partner, 
amely annyira evidens, hogy már nem is gon
dolunk rá: a kifejezetten nagy teljesítménnyel 
bíró német könyvkereskedelem. Úgy vélem, a 
könyvesboltok ideális partnerek egy könyvtár

működtetéséhez. Ezen a téren semmiképpen sem 
csak a szokásos üzleti kapcsolatokra vagy közös 
rendezvényekre gondolok, hanem egy könyvtár 
tényleges működtetésére, közös költségviselés
re és kockázatvállalásra. A használó, az olvasó, 
a vevő maga dönthesse el, hogy a könyvet vagy 
egyéb dokumentumot megvásárolja vagy köl
csönözni kívánja-e. Egy klasszikus példa: az ér
deklődő kikölcsönöz három kanadai útikönyvet, 
és amelyik a legjobban tetszik neki, azt megtart
ja, azaz megvásárolja.
Hogy egyes könyvesboltok már most mennyire 
utánozzák a könyvtárak bizonyos szolgáltatá
sait, az a nagy könyvesboltokban tapasztalható: 
olvasósarkokkal, sőt olvasóteremhez hasonlatos 
terekkel találkozhatunk. A település kulturális 
központja nemcsak a következőkből állhat ösz- 
sze: közkönyvtár + népfőiskola + városi levéltár 
+ családi képzési központ, hanem például ilyen 
is lehet: könyvesbolt + könyvtár + antikvárium 
+ vendéglő.
El kell szakadnunk attól a szemlélettől, hogy a 
könyvtárak statikus, viszonylag egydimenziósán 
berendezett és felszerelt épületeknek és terek
nek tekintsük. Fantáziánknak semmi sem szab 
határt, amikor tematikus és térbeli szinergiaha
tásokkal élünk.
A könyvtári rendszerek centralizációja, ame
lyet részben pénzügyi keretfeltételek határoznak 
meg, a háttérbe szorított egy másik perspektí
vát, mégpedig azt, hogy könyvtárként jelenjünk 
meg, ahol legalább részfeladatot teljesíthetünk 
és hasznosak lehetünk. A „Könyvtárak 2040- 
ben. A jövő újratervezése ” című, holland kiadá
sú kötetbenTenyűgöző jövőkép jelenik meg: az 
úgynevezett Brabant-könyvtár. Egy hatalmas 
könyvtári központról van itt szó, amelyben min
den, valamilyen módon hozzáférhető informá
cióhordozó egy helyen található meg. 1

1 N ém etül: B ibliotheken 2040. D ie Zukunft neu 
entw erfen / Rob Bruijnzeels, N icoline van Tiggelen. -  
B ad H onnef, B ock + H erchen, 2003.
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Ugyanakkor ez a könyvtár felel minden decent
ralizált intézményért, azaz a tartományban sok 
helyen meglévő kis könyvtárakért, amelyek 
vonzó helyeken vagy közeli helyeken vannak: 
99A Brabant-könyvtár egyesíteni fogja Eszak- 
Brabant tartomány valamennyi könyvtárát, de 
emellett vonzó, a maiaktól eltérő kiskönyvtárak 
hálózatát is létrehozzák majd. Ezek a mai könyv
tárakhoz nem lesznek hasonlatosak, hanem kü
lönleges állománnyal rendelkeznek, és olyan 
gyakran látogatott, hétköznapi helyeken lesznek, 
mint a szálloda, kocsma, vasútállomás, iskola és 
benzinkút. Minden látogató belelapozhat majd 
a könyvekbe, magával viheti, de meg is vásárol
hatja azokat. Egy képernyő segítségével az ép
pen helyben nem elérhető könyvek kikereshetők, 
elolvashatok, megrendelhetők vagy kinyomtat
hatók lesznek. Egy jó l szervezett, modern futár- 
szolgálat segítségével a Brabant-könyvtár bár
melyikdokumentuma villámgyorsan eljuttatható 
a tartomány bármelyik pontjára. ”
Más médiaintézmények is az említett „lakó- és 
szolgáltató-közösségeknek” kívánatos együtt
működő partnerei, illetve tagjai lehetnének. A 
kisebb-nagyobb mozik és a közkönyvtárak kö
zös elhelyezését optimális megoldásnak tartom. 
A hannoveri Gottfried Wilhelm Leibniz Könyv
tárban évek óta rendszeresen tartott filmvetíté
sekkel ezt az ötletet, ha szerény módon is, sike
resen megvalósítjuk.
Miért ne lehetne együttműködni például a szál
loda- és vendéglátóiparral, amely kulturált kö
rülményeket és kulináris örömöket nyújt, és 
amelynek munkáját szó szerint a szolgáltatás
sal azonosítjuk? Ezt főleg kisebb településeken 
lehet kipróbálni. Az említett holland könyvben 
egyébként szerepel egy remek írás a könyvtár
szállodáról vagy a szálloda-könyvtárról a „Hotel 
Alphabet” (ABC-hotel) fejezetben.
Könyvtárak vagy könyvtárfiókok működhetnek 
sporttelepeken, uszodákban, tornacsarnokokban 
stb. is, vagyis olyan létesítményekben, ahol so
kan fordulnak meg szabadidejükben. Bajoror

szágban már vannak ilyen tapasztalatok. Mára 
elavult volna a test és a szellem művelésének 
klasszikus ideálja (mens sana in corpore sano)? 
Az olvasás és a sportolás „haszontalan” tevé
kenységek, szórakozást, örömöt, élvezetet je 
lentenek. Az úgynevezett teljes életet hirdető 
koncepciók jegyében a könyvtárak és a sporto
lásra alkalmas helyek összekapcsolódása szinte 
elkerülhetetlen. Ily módon a könyvtárak sporto- 
sabbá válnának, a sportlétesítmények pedig az 
olvasásfejlesztést is szolgálnák.
A könyvtárak olyan helyekre telepítése, ahol 
más okból szívesen tartózkodnak az emberek, 
erősíti a regionális azonosulást is. Ott valamit 
megmutathatunk a messziről jött vendégnek, 
amiben részünk van, hozzánk tartozik, ami sok 
embernek fontos.
Meggyőződésem, hogy a könyvtárak a tömeg
szórakoztatás helyszínei is lehetnének, tehát pl. 
szabadidőparkoknak, a bevásárlóközpontok
nak vagy a lakberendezési áruházaknak (IKEA 
és mások) sem kellene félni tőlük. Ezek főleg 
gyermekek és fiatalok számára ideális helyszí
nek. Nem kellene esetleg megkérdeznünk ma
gukat a gyerekeket és a fiatalokat, hogy hol lát
nák szívesen könyvtárukat, hol keresnék fel azt 
legszívesebben?
Az éremnek természetesen van másik oldala is. 
Egy 1998-as könyvtáros-egyesületi körkérdés 
(„Fejezze be ezt a mondatot: „A könyvtáram
ra azért van szükségem, mert... ”)  egész más 
eredményt hozott: gyakran nem a vállalkozó 
szellemű, harsány, rendezvényekre koncentrá
ló könyvtár vonzó a gyermekek és a felnőttek 
számára, hanem a visszafogott, háttérbe vonuló 
könyvtár. A gyakran megfogalmazott kívánságok 
között szerepelt, hogy a könyvtár legyen a „bol
dogok szigete”, a „nyugalom szigete”, amely 
nem a tömegszórakoztatás helye, hanem annak 
ellentéte, amelynek lehetnek elit jellemzői, ahol 
a szó szoros értelmében el lehet bújni.
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A művelődéstől távol és hozzá közel 
állók szolgálata

És ezzel egy olyan témához érkeztünk, amely
ről néhány évvel ezelőtt nem nagyon lehetett 
volna egy konferencián beszélni, ahhoz a témá
hoz, hogy a közkönyvtáraknak a művelt népré
tegek megnyeréséért is fáradozniuk kell. Miről 
is van szó?
Arról, hogy egyre erősödő mértékben kialaku
lóban van az a társadalom, amely legalábbis két 
nagy részből áll, azaz a könyvet olvasókból és 
a nem olvasókból. A könyvtárak véleményem 
szerint, továbbra se tévesszék szem elől eredeti 
feladatukat, az olvasásfejlesztést. De legyenek 
továbbra is a könyvkultúra helyszínei. Határo
zottan kiállók amellett, hogy a közkönyvtárak, 
a könyvbarátok egyesületei, az egyes könyv
gyűjtők és más, a kultúra iránt affinitást mutató 
szervezetek akkor is adjanak helyet rendezvé
nyek, kiállítások és társalgási körök számára, 
ha ezzel csak viszonylag kisszámú csoportokat 
érnek el.
Azt is gondolom, hogy a könyvtáraknak a jö
vőben intenzívebben kellene a középosztály 
felé fordulniuk, és pl. a jótékonysági klubokat 
(Rotary, Lions, Kiwani stb.) is meg kellene szó
lítaniuk. Ez nemcsak pótlólagos pénzforrásokat 
jelenthetne, hanem azt is, hogy a könyvtárak fel
keresése akár egy színházi vagy operaelőadás
hoz hasonló társasági eseménnyé is válhatna. A 
könyvtár mint találkozóhely, vagy még inkább 
a könyvtár iránti elkötelezettség, és a vele járó 
társadalmi elismerés fontos célja lehet a könyv
tárosok munkájának. Az önkéntes kötelezettség
vállalás témája természetesen külön tárgyalást 
igényelne.

A könyvtárak és az idősek

Amilyen fontos lesz a kreativitás és a fantázia a 
fiúk és lányok eltérő igényeit figyelembe vevő 
gyermek- és ifjúsági könyvtárak fenntartásánál
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a jövőben, ugyanolyan fontos lesz az a figyelem, 
amellyel ahhoz az egyre növekvő számú ember
hez kell fordulni, akiknek az életkora 50,60, stb. 
év felett van. 2005-ben a 65 évesnél idősebbek 
aránya Németországban 20% volt. 2050-ig ez 
az arány meghaladja majd a 33%-ot. Amilyen 
fontosak a gyermekek és a fiatalok, gondolni 
kell arra is, hogy a könyvtárakban is növekszik 
az idős használók aránya; a jelszó az élethosz- 
szig tartó tanulás.
Németországban sok közkönyvtár egy ideje már 
e célcsoport felé fordult. A dokumentumok be
szerzését jobban hozzáigazítják az időskorúak 
érdeklődéséhez (a témák: egészség, életvitel, 
válságkezelés, fogyasztói problémák). Az, hogy 
valaki időskorú, még nem elegendő jellemzője 
egy-egy embernek. Felmérések szerint az idősek 
nagyjából a következő célcsoportokra tagolha
tok: passzívak, kulturálisan aktívak és élmény
orientált aktívak.
Mindegyik csoportot más érdekel, és a doku
mentum-választék csak az egyik dolog. Né
hány példát kiragadva csupán: számítógépes 
és internetes tanfolyamok, előadássorozatok 
(történelem, helytörténet stb. témakörben), iro
dalmi társalgási körök, számítógépes klubok, 
könyvkölcsönző szolgálat mozgáskorlátozot
tak számára.
Az úgynevezett házhoz szállítási szolgáltatást 
megint intenzívebbé kell tenni, a korábbi évek 
tapasztalataira építve. A jövőben meg kell be
szélni az együttműködést a valószínűleg igen 
nagyszámú idősek otthonával és a gondozóhá
zakkal is. Nemcsak szociális munkáról vagy ke
resztény felebaráti szeretetről van szó, hanem 
arról, hogy a könyvtárak járuljanak hozzá az 
előrehaladott korúak továbbképzéséhez. Ezen 
túlmenően szeretnék itt a több intézmény, így a 
könyvtárak számára is jelentős hagyatéki ren
delkezések kérdésére utalni.
Úgy tűnik, a társadalmi fejlődés következtében 
nő az idősek kiszolgáltatottsága, azaz azok szá
ma, akik ma még rendszerint meg tudják vásá
rolni az őket érdeklő könyveket és egyéb doku-
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meritumokat, de hamarosan már nem lesznek 
abban a helyzetben, hogy ezt megtehessék. De 
nem csak az „időskorúakról” van szó. Tény, 
hogy munkalehetőségek hiányában és a mun
kában töltött idő növelésére irányuló politikai 
követelések ellenére egyre kevesebben dolgoz
nak, tehát az előnyugdíjasok ma már nem kivé
telt jelentenek, hanem egyes településeken már 
ők vannak többségben. Valószínűleg a könyvtá
rosok következő két generációja számára ennek 
a csoportnak a könyvtári ellátása lesz a legfon
tosabb feladat. Úgy érzem, a könyvtár mint a 
társadalmi esélyegyenlőség tényezője a műve
lődés és oktatás területén egyáltalán nem meg
haladott, hanem egyre inkább erősebb eszme 
kezd lenni.
Egy további kérdés ezzel kapcsolatban, amelyre 
utalni szeretnék: az információhordozók haszná
latával összefüggő kompetenciákkal kapcsolatos 
továbbképzés a jövőben a könyvtárak felada
ta lesz. Nemcsak az óvodában és az iskolában, 
hanem például vállalatokhoz, intézmények
hez rendelt vagy ott lévő médiaközpontokban 
is. Ezeket, ha a korábban ott dolgozók számá
ra is nyitva állnak, mindenféle életkorú ember 
használhatná. Érdemes lenne az egykori üzemi 
könyvtárak tradícióját ebből a szempontból is 
újból átgondolni.
Mindez egyáltalán nem mond ellent a művelő
déshez közeli rétegeknek a könyvtárak életé
be való bekapcsolásáról szóló korábban emlí
tett intelemnek. A feladatokat az időráfordítás 
és a helyszínek szerint súlyozni kell. Theodor 
Fontane erre vonatkozó mondását idézem itt: 
„Ha osztriga és pezsgő között kellett választa
ni, még mindig mindenki mind a kettőt válasz
totta. ”
Végezetül hadd szóljak egy Németországban -  
és talán egész Európában -  egyedülálló intéz
ményről.

Az Olvasás Alapítvány Olvasásfejlesztő 
Akadémiája a hannoveri Gottfried 
Wilhelm Leibniz Könyvtárban

Az Olvasás Alapítvány Olvasásfejlesztő Aka
démiája projekt 2004-ben a hannoveri Alsó- 
Szászországi Tartományi könyvtárban az Alsó- 
Szászországi Kultuszminisztérium, valamint a 
Tudományügyi és Kulturális Minisztérium, to
vábbá a mainzi székhelyű Olvasás Alapítvány 
együttműködési megállapodása nyomán jött 
létre. 2005. január 1-jétől a könyvtár Gottfried 
Wilhelm Leibniz nevét viseli és Alsó-Szászor- 
szág tartományi könyvtára.
Ebben a hármas szereposztásban (1) a kulturá
lis minisztérium három, az olvasásfejlesztés
ben gyakorlott pedagógussal vesz részt, akik a 
könyvtárban dolgoznak; (2) a Gottfried Wilhelm 
Leibniz Könyvtár a Tudományügyi és Kulturális 
Minisztériumnak van alárendelve, és a könyvtá
rosok képzése és továbbképzése terén szerzett 
évtizedes tapasztalatait; (3) az alapítvány pedig 
a know how-t, széleskörű elismertségét, tudomá
nyos és pedagógiai koncepcióit, publikációit és 
kapcsolatrendszerét hozta magával.

Az Akadémia célja

Az Alsó-Szászország és az Olvasás Alapítvány 
közötti együttműködési megállapodás leírja a 
projekt célját és feladatát. A preambulumban 
ez áll: „eszközök, módszerek kipróbálása és ki
dolgozása az olvasáskultúra regionális szintű 
fejlesztése érdekében, elsősorban Alsó-Szász- 
országban. ”
„Az olvasás, az olvasási kultúra és ezáltal a mé
dia-kompetencia fejlesztésének fontos aspektu
sa a megfelelő intézkedések fenntarthatóságá
nak biztosítása. Ez az olvasás és az olvasási 
kultúra szisztematikus, tartós és minden terü
letet lefedő fejlesztését feltételezi. Ehhez szük
ség van képzésre, oktatásra, továbbképzésre és 
a multiplikátorok folyamatos tájékoztatására,
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regionális hálózatok kiépítésére és információs 
portálokkal való támogatására. ”

Az Akadémia feladatai

Az olvasásfejlesztésben részt vevő szakemberek 
információellátása, képzése és továbbképzése, 
az olvasásfejlesztéssel és olvasáskultúrával fog
lalkozó hálózat kialakítása, továbbá a „Hálózat 
az olvasásfejlesztésért Alsó-Szászországban ” el
nevezésű portál gondozása. E feladatok teljesíté
se során az Akadémia együttműködik az olvasás- 
fejlesztésben részt vevő többi alsó-szászországi 
intézménnyel és magánszemélyekkel.

A célok megvalósításának eszközei

Képzés, továbbképzés, információszolgáltatás; 
képzési és továbbképzési program kidolgozása; 
tudományos előadássorozatok megszervezése és 
támogatása; szakértői megbeszélések sorozatá
nak kidolgozása; szakmai tanácskozások terve
zése, szervezése; további rendezvények az olva
sásfejlesztés témakörében (kiállítások stb.); az 
olvasásfejlesztés beépítése a képzési és a tanter
vekbe, valamint ehhez kapcsolódó szabályzatok; 
a további keretfeltételek módosítása.
A regionális „Hálózat az olvasásfejlesztésért 
Alsó-Szászországban” regionális és tartományi 
szinten hálózat kiépítését kezdeményezi és va
lósítja meg az olvasásfejlesztés/olvasáskultúra 
érdekében tevékenykedő szervezetek között; 
ösztönzi és szervezi az információcserét és a 
kompetens együttműködő partnerek bevonását; 
az egyes regionális hálózati helyek igényeinek 
megfelelő képzéseket közvetít, illetve bonyolít 
le; a hálózati helyek vezetését segítő, speciális 
témákban szervezett központi szemináriumo
kat szervez.

Az Olvasásfejlesztés Alsó-Szászországban elne
vezésű internetes portál az olvasásfejlesztés kér
déseivel kapcsolatos információforrást épít ki és 
gondoz (szakmai anyagokkal, olvasmányajánlá- 
sokkal és olvasási ötletekkel, valamint kapcso
lódó internet-címekkel); csatolásokkal kapcso
lódik az olvasásfejlesztésben aktívan résztvevő 
szervezetek és intézmények honlapjaihoz; doku
mentálja a követésre ajánlott jó gyakorlati meg
oldásokat; dokumentálja a hálózat tevékenysé
gét, és fórumot ad az információcseréhez.
Már néhány hónap után megmutatkozott ennek 
a központi intézménynek a fontossága. Az Aka
démia rendezvényeire a jelentkezések megteltek, 
a munkatársak alig tudnak eleget tenni a rendez
vények iránti igényeknek, Alsó-Szászország más 
régióit is beleértve.
A „profik és amatőrök” (például a felolvasást 
vállalók) számára szervezett továbbképző ren
dezvények mellett az Akadémia a nyilvánosság 
felé is nyitott, pl.: komoly visszhangot váltott 
ki az olvasásfejlesztés európai tapasztalatairól 
a Gottfried Wilhelm Leibniz Könyvtárban szer
vezett kiállítás. Néhány hónappal ezelőtt 22 al
só-szászországi, olvasásfejlesztéssel foglalkozó 
intézmény mutatkozhatott be. Tevékenysége el
sődlegesen a továbbképzésre és az információ
szolgáltatásra irányul, a különféle egyéb ren
dezvények pedig (felolvasások hírességekkel 
szokatlan helyeken, tudományos előadások az 
olvasásfejlesztés elméletéről és gyakorlatáról 
pl. a könyv napja alkalmából stb.) nem mellé
kesen azt szolgálják, hogy tovább javuljon az 
Akadémia elismertsége a politikusok és a nyil
vánosság körében.
Mindezekről a tevékenységekről és még sok 
minden egyébről részletes információk olvasha
tók az Akadémia honlapján az alábbi internet
eimen: www.akademiefuerlesefoerderung.de
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Könyvtári törvények 
Európában -  egy európai 
könyvtárpolitika alapja?

LEITNER, Gerald

Gerald Leitnernek az Osztrák Könyvtárak Szövetsége 
(Büchereiverband Österreichs) nevében és az 
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations) elnökeként a European 
Centre for Parliamentary Research and Documentation 
(ECPRD) Parlamenti könyvtárak és kutatószolgálatok 
-  Tudásmegosztás címmel rendezett szemináriumán 
(Bécs, 2008. május 30.) elmondott előadását Dévai Péter 
fordította.

Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra, 
hogy az Osztrák Könyvtárak Szövetsége és az 
EBLIDA megbízásából előadást tarthatok ezen 
a konferencián, és elindíthatom a vitát a közös 
európai könyvtárpolitika létrehozásáról.
Ez különösen fontos egy olyan időszakban, 
amikor a könyvtárak a legalább 100 évig al
kalmazott tradicionális modellről egy attól 
egészen különböző, új elérési formákkal és új 
médiaeszközökkel rendelkező működési kör
nyezetre térnek át.
Nem újdonság, ha azt mondjuk, hogy ez egy új 
paradigma, és az is igaz, hogy az elmúlt két év
ben az Európai Unió figyelme újra a könyvtárak 
és más kulturális intézmények felé fordult. Ez

köszönhető részben az i2010 kezdeményezés1 
javaslatainak és az Európai Digitális Könyv
tár, vagyis az Europeana elindításának, melyek 
előrelendítették a digitalizálást, valamint a tu
dáshoz és az információkhoz való hozzáférést. 
Az említett javaslatokban bizonyos mértékben 
már láthatjuk az európai könyvtárpolitika kör
vonalait.
Mindazonáltal tudatában kell lennünk, hogy a 
digitalizálás csak egy kis része annak, amit a 
könyvtárak képesek nyújtani -  és kell is, hogy 
nyújtsanak -  az európai polgárnak és végfel
használónak. A közkönyvtárakban az állomány 
digitalizálása sokkal kisebb jelentőségű, mint 
a nemzeti és egyetemi könyvtárakban, hiszen 
elsősorban abban érdekeltek, hogy biztosít
sák az anyagok elérését. Az elkövetkező évek 
legnagyobb kihívása az lesz számukra, hogy 
sokszínű szolgáltatásokat nyújtsanak a digitális 
korban.
Aktívan részt kell vennünk az olyan tevékeny
ségekben, mint az élethosszig tartó tanulás, az

1 az Í2010: európai inform ációs társadalom  a növeke
désért és a foglalkoztatásért (http://eur-lex.europa.eu/ 
L exU riS erv /L exU riS erv .do?uri= C O M :2005:0229:F I 
N :H U :D O C ) -  A  szerk.
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oktatás, a kultúra terjesztése, új társadalmi cso
portok kiszolgálása stb.
Ezekről a kérdésekről természetesen beszélünk 
kisebb-nagyobb mértékben nemzeti szinten, de 
úgy érzem, szükség van arra, és kötelességünk 
is, hogy ezeket európai szinten is megvitassuk. 
Az EBLIDA feladata, hogy aktívan részt ve
gyen ebben.
Felvetődik bennem a kérdés: Vajon létezik-e 
közös európai könyvtárpolitika? Véleményem 
szerint a válasz egyértelmű: nem. Van néhány 
kezdeményezés, amihez a könyvtárak csatla
koztak, rendelkezünk bizonyos ajánlásokkal 
az EU részéről, van egy sereg szabályozás a 
könyvtárak munkáját illetően, de messze va
gyunk a közös európai könyvtárpolitikától. 
Egyelőre nem beszélhetünk egységes európai 
könyvtári rendszerről sem. Úgy tűnik, hogy az 
Európai Unión belül csak olyan gazdasági érde
kek esetében jönnek létre közös politikák, mint 
a szerzői jog kérdéseit szabályozó törvények. 
Ha hiszünk a minden polgárának egyenlő jo
gokat és kötelezettségeket biztosító egyesült 
Európában, harcolnunk kell a közös európai 
könyvtári politikáért. Mindnyájan tudjuk, hogy 
Európa a könyvtárak szempontjából rendkívül 
heterogén. Ez természetesen magába foglalja 
azt, hogy a különböző országok állampolgárai 
nem egyenlő mértékben és nem korlátlanul jut
nak információkhoz, oktatáshoz és kultúrához. 
Ennek a helyzetnek az egyik oka, hogy a hu
szonhét tagállamnak csak a kétharmada rendel
kezik a könyvtári szektort szabályozó jogsza
bályokkal.2
A könyvtári törvények különböző formájúak 
lehetnek: befolyásolja őket a politikai helyzet, 
valamint a törvényhozás körülményei. Néhány 
országban csak a közkönyvtárak működését

2 A  „könyvtári törvényhozás az E U -ban” tém ában 
lásd B arbara Schleihagennek, az EBLID A  koráb
bi igazgatójának kitűnő tanulm ányát: http://w w w . 
b ib lio theksporta l.de /fileadm in /O bib lio theken /B ib lio  
theken_Intem ational/dokum ente/B ibliotheksge setze_ 
in_Europa.pdf.

szabályozó rendelkezések léteznek, másokban 
a nyilvános könyvtárak a minden könyvtártí
pus számára érvényes általános jogszabályban 
szerepelnek. Közelebbről nézve, a törvények 
több hasonló vonást mutatnak. Némelyiknek 
egyszerű a szerkezete, és a szolgáltatások mi
nőségi szabványainak a részletes szabályozá
sát az illetékes tárcára bízzák. Mások eléggé 
átfogóak, részletesen felsorolják, hogy milyen 
szolgáltatásokat, milyen garantált minőségben 
kell biztosítani.

A huszonhét tagállam kétharmadában szabá
lyozzák törvények a könyvtári rendszert, csak 
tíz országban nincs semmilyen jogszabály a 
szektor számára. Ausztrián kívül a következő 
államok tartoznak ebbe a csoportba: Bulgária, 
Ciprus, Franciaország, Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Málta, Németország és Portugá
lia. Ezek az országok két csoportba oszthatók: 
olyanokra, melyekben már voltak (Írország és 
Hollandia), és olyanokra, melyekben sohasem 
születtek könyvtárakra vonatkozó törvények. A 
könyvtári törvényekkel rendelkező 17 ország
ból 15-ben az utóbbi néhány évben módosítot
ták a könyvtári törvényeket. Közéjük tartozik 
az egykori keleti blokk jelenlegi kilenc EU- 
tagállama: Csehország, Észtország, Lettország, 
Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Ro
mánia, Szlovákia és Szlovénia. Ezeknek az or
szágoknak 1989 után az új decentralizált struk
túrákhoz kellett igazítaniuk törvényhozásukat, 
és egyúttal teljesíteniük kellett az információs 
társadalom új követelményeit is. Belgiumnak, 
Dániának, Finnországnak, Görögországnak, 
Olaszországnak és Spanyolországnak viszont 
értelemszerűen az utóbbi feladat megoldása ér
dekében kellett megváltoztatnia könyvtári tör
vényét. Svédországban 1996-ban készült el az 
első könyvtári törvény, 1990 előtt csak Nagy- 
Britanniának volt vonatkozó jogszabálya. 
Összegezve és leegyszerűsítve elmondható, 
hogy a nagyszerű könyvtári rendszerrel ren
delkező EU-országokban volt, vagy jelenleg
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is létezik könyvtárakra vonatkozó nemzeti 
jogszabály. Mindazonáltal, a kiváló könyvtári 
rendszerek nem szükségképpen a nemzeti jog
szabályok miatt fejlődnek. A nemzeti könyv
tárpolitikák egyértelműen jelzik a hatalmon 
lévő kormány politikai attitűdjét a könyvtárak 
irányában, és azt, hogy mennyire készek támo
gatni és finanszírozni az adott intézményrend
szert.

Égető kérdés számunkra: hogyan járulhatunk 
hozzá a helyzet javulásához?

Nyolc évvel ezelőtt, 2000januárjában az Európa 
Tanács az EBLIDA-val közösen megjelentette 
a közös európai könyvtárpolitika irányelveit. 
Ezek az irányelvek arra kérik az Európa Tanács 
tagállamait, hogy saját országuk szükségletei
hez illő könyvtári politikákat alakítsanak ki, és/ 
vagy ezekkel váltsák fel a meglévőket.
Nyolc év elteltével azt látjuk, hogy néhány 
tagállam (különösen a skandináv országok) 
valóban javítottak a könyvtári törvényhozáson. 
Másrészt viszont egyetlen országban sem szü
letett könyvtári törvény, ahol addig sem volt. 
Az Európa Tanács irányelvei nem bizonyultak 
túlzottan hatékonynak.
Most pedig arról szeretnék röviden szólni, mi
ért olyan változó hatékonyságúak az Európa 
Tanács irányelvei az Európai Bizottság által 
kibocsátottakkal ellentétben:

— az Európa Tanács egy 46 tagállamot ma
gába foglaló intézmény, és célja az emberi 
jogok, a demokrácia, az alapvető szabad
ságjogok és az alkotmányos törvényesség 
terjesztése;

— az Európa Tanács irányelvei sajnálatos mó
don csak ajánlások;

— az Európai Bizottság irányelveit, mint pél
dául a Szerzői jogi direktívát, mind a 27 
tagállamnak bele kell építenie nemzeti jog
szabályaiba.

Vajon az Európai Bizottság által kiadott könyv

tári direktíva lenne a dilemma megoldása? A 
helyzet az, hogy jogszabályaink mintegy 80%-a 
Brüsszelből származik, és ezek (majdnem kivé
tel nélkül) az egységes európai piac fejlődését 
szolgálják. Sajnos, a könyvtári szektor csak kis 
szerepet játszik az európai piacon, ezért margi
nális érdeklődést vált ki.
Nem tartom valószínűnek, hogy a közeljövőben 
az Európai Bizottság kibocsátana egy Európai 
Könyvtári Törvényre vonatkozó direktívát.

Egy lehetséges cselekvési terv

Nem reménykedhetünk abban, és nem paza
rolhatjuk energiánkat arra, hogy az Európai 
Bizottság majd lépéseket tesz a könyvtári di
rektíva érdekében. Sokkal több értelme van, 
ha azért lobbizunk, hogy készüljön egy „fehér 
könyv”, mely körvonalazza a könyvtáraknak az 
európai tudás-társadalomban játszott szerepét, 
javasolja és támogatja, hogy a tagállamok te
gyenek a könyvtárak javára.
Ezt vitatták meg kollégáink a NAPLE (National 
Authorities on Public Libraries in Europe) kon
ferenciáján.
Javaslom, hogy dolgozzunk ki közösen egy 
ilyen dokumentumot, és együtt ajánljuk és ter
jesszük. Ez valóban eredményes elkötelezett
ség és lobbizás lenne. Az EBLIDA szívesen 
bekapcsolódik egy ilyen együttműködésbe.
Aki lobbizik, tudja, hogy a siker alapja a pon
tos és átfogó információ. Ha európai szinten 
akarunk sikeresen lobbizni a könyvtárakért, 
akkor minden lényeges, róluk szóló informá
cióra szükségünk lesz. Ha valaki olyan átfogó 
információkat keres az európai könyvtárakról, 
mint pl. az összes európai országra vonatkozó 
aktuális statisztika, vagy a közkönyvtárak jogi 
helyzete az egyes európai országokban, csa
lódni fog, mert nincs ilyen mindenre kiterjedő 
információ.
Az elmúlt években több kezdeményezés történt
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ezen információk összegyűjtésére -  olyanok 
jutnak eszembe, például, mint a PUBLICA, a 
PULMAN és a CALIMÉRA. Ezek a projektek 
rövid távon sikeresek voltak, de amikor befeje
ződtek, az összegyűjtött adatokat sohasem fris
sítették és/vagy levették azokat a világhálóról. 
Ez elképesztő!
A könyvtárak azt állítják, hogy minden állam
polgárnak szabad hozzáférést kell biztosítani 
minden információhoz, de ezzel egyidejűleg 
képtelenek vagyunk az európai könyvtárak
ról szóló összes információt könnyen elérhető 
formában nyújtani minden érdekeltnek. Vé
leményem szerint ez óriási hiba, melynek ki
küszöbölésére senki sem alkalmasabb, mint az 
EBLIDA és kiválasztott stratégiai partnerei. 
Ezért az EBLIDA végrehajtó bizottsága elha
tározta, hogy Tudás és Információs Központot 
hoz létre az Európa könyvtárairól, információs 
és dokumentációs intézményeiről szóló rele
váns és naprakész információk összegyűjtésére 
és terjesztésére. A Tudás és Információs Köz
pont3 céljai a következők lesznek:
-  összegyűjteni a (politikai, kulturális, szak

mai, stb.) információkat, melyek az összes 
érdekelt fél (kormány, minisztériumok, he
lyi irányító szervek és könyvtári szakembe
rek) számára szerkesztett, ellenőrzött for
mában információs forrásként szolgálnak;

-  olyan fórum létrehozása, mely erősíti az 
európai könyvtári szervezetek közötti kom
munikációt, vitát és párbeszédet, ahol meg
vitathatok a közös érdekek és stratégiák;

-  olyan hálózatként működni, mely megha

3 K n o w le d g e  an d  In fo rm a tio n  C e n tre  (K IC )

tározott területen összehozza a szakértőket, 
és növeli a tagok elkötelezettségét az euró
pai könyvtárügy iránt;

— szerkesztők/kapcsolattartók bevonása az 
EU-országokból (+ Norvégia, Svájc és Iz- 
land) öt területen kiadott ország-jelentések 
összeállításába;

— részletes „európai könyvtári térkép” készí
tése pl. a törvényhozásról, a közkönyvtárak 
haszonkölcsönzési (PLR) megoldásairól, 
statisztikai adatokról stb.

Az öt terület EBLIDA-szakértői csoportja a 
következő témákban fogja megteremteni a 
program alapjait: információs jogok, digitali
zálás és online elérés, élethosszig tartó tanulás 
és oktatás, kultúra és információs társadalom, 
valamint magas színvonalú képzés.
Az EBLIDA minden érdeklődőt szíves közre
működésre hív ebbe a nagyszabású projektbe. 
Remélem, hogy partnereinkkel az együttműkö
dés során sikerül kialakítani az intézmények és 
a felhasználók számára is előnyös közös elkép
zelést és európai könyvtárpolitikát.
Ha egyesült Európát akarunk, olyan közös eu
rópai könyvtárpolitika létrehozásán kell gon
dolkodnunk, amely minden európai polgár szá
mára egyenlő és korlátlan hozzáférést biztosít 
az információhoz, a tanuláshoz és a kultúrához. 
Egy ambiciózus közös európai könyvtárpoliti
kához az kell, hogy a legjobb fejekben a leg
jobb ötletek szülessenek meg.
És ehhez szükségünk van az Önök támogatá
sára!

Köszönöm!
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Bevezetés

Az információtechnológia fejlődése arra ösztön
zi a könyvtáros-társadalmat, hogy folyamatosan 
korszerűsítse és bővítse könyvtári szolgáltatásai 
körét. A korszerű közkönyvtár hagyományos 
szerepe mellett betölti az információs központ 
funkcióját is, és meg kell értenie, hogy szociális 
funkciói is tovább szélesednek.
A könyvtárak feladatainak bővülésével a hasz
nálók szokásaiban is jól érzékelhető változá
sok történnek. A mai könyvtár-használók az 
információkeresés folyamatában »önkiszolgáló 
ügyféllé« válnak, akiknek elsősorban nem is a 
forrásokra, hanem inkább célirányos »készter
mékre«, személyre szabott információkra van 
igényük. Az információ használója a fogyasztói 
társadalom emberének agyával gondolkodik, te
hát a könyvtárhasználat célja a számára szüksé
ges konkrét információ-tartalom minél egysze
rűbb és gyorsabb megszerzése. A használókkal 
szemben olyan könyvtáros szakembereknek kell

* Jelen tanulm ány a szerző PhD -dolgozatának lapunk 
szám ára átdolgozott részlete.

állniuk, akik szakmai és informatikai tudásukkal 
segítséget adnak a keresett információs tarta
lomhoz való minél gyorsabb eljutásban.

Az ország

Szlovénia Európa legkisebb országai közé tarto
zik, területe 20 273 km2. Az ország Közép-Euró- 
pa négy különböző területét kapcsolja össze: itt 
találkozik az Alpok déli vonulata a Dinári hegy
séggel, a Pannon alfölddel és a mediterrán tér
séggel. Az ország fővárosa Ljubljana 267 ezer 
lakossal, nagyságrendben azt követi Maribor 
105 ezer, majd Celje 63 ezer lakossal. 
Összlakossága 2007 végén meghaladta a 2 mil
liót. A 2002. évi népszámlálási adatok1 szerint a 
lakosság 83%-a szlovén. Az olasz és a magyar 
őshonos nemzeti kisebbség a keleti és nyugati 
határszéleken lévő községekben él. A népszám
láláskor 6243 személy (0,32%) vallotta magát 
magyarnak, 2258 személy (0,11%) olasznak. 
Kisebb-nagyobb számban élnek még itt szer- 
bek (38 964), horvátok (35 642), bosnyákok (21 
542), valamint albánok, romák és más nemze
tiségűek.
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A független Szlovénia kikiáltására 1991. június 
26-én került sor, s másnap június 27-én kezde
tét vette a tíznapos háború, melynek végén 1991 
októberében a jugoszláv hadsereg kivonult az 
ország területéről. 2004. május 1-jén Szlovénia 
az Európai Közösség tagja lett, majd három év
vel később, 2007. január 1-jén a szlovén tollár 
helyett bevezették az eurót, az egységes európai 
fizetőeszközt.

A közkönyvtárak 1945 után

A szlovéniai közkönyvtári rendszer az elmúlt 
hat évtized alatt fejlődött ki. 1945-ben fogad
ták el2 az első könyvtári rendeletet a regionális 
könyvtárak megalakításáról és működtetéséről. 
Az első könyvtári törvény 1961-ben jelent meg, 
melyben a különböző típusú könyvtárak hálózati 
működésének szakmai és jogi kereteit határoz
ták meg. A könyvtárak működését elsősorban a 
fenntartó elvárásai határozták meg. A használók 
igényeinek kielégítése a hatvanas évektől kezdő
dően vált egyre fontosabbá. A későbbi törvényi 
szabályozásban már megfogalmazódott, hogy 
az olvasóknak korszerű, minden igényt kielégítő 
könyvtári szolgáltatásokat kell nyújtani, függet
lenül attól, hogy a szolgáltatást a nagyobb vá
rosokban vagy vidéken, a kisebb településeken 
veszik igénybe.

1971-ben egy új közkönyvtári hálózati struktú
rát hoztak létre.3 A fejlesztésekben támaszkodtak 
az IFLA közkönyvtári irányelveire, valamint a 
nyugati országok könyvtárszervezési tapaszta
lataira is. A könyvtári hálózat ellátórendszerébe 
bekapcsolták a körzeti és a települési könyvtá
rakat, és a hagyományos használati lehetőségek 
mellett hangsúlyossá tették a könyvtárközi köl
csönzés és a szaktájékoztatás szerepét. 
Megkezdődött a könyvtárosok szervezett kép
zése a ljubljanai egyetem bölcsészettudományi 
karának könyvtári tanszékén, valamint különféle 
továbbképzések is indultak a nemzeti könyvtár 
szervezésében.

Az 1982-ben megjelent új könyvtári törvény ki
mondta az országos információs rendszer kiépí
tésének szükségességét, és kijelölte a fejleszté
sekért felelős központi intézmények körét.4 
A szlovéniai közkönyvtárak fejlődésének két 
alapkérdése van: hogyan lehet a fejlesztési el
képzeléseket átültetni a gyakorlatba, és meg
valósítani a mindennapokban, ill. miként és 
honnan lehet a szükséges pénzügyi forrásokat a 
fejlesztésekhez előteremteni.
A közkönyvtárak többségében már a könyvtári 
normákhoz, előírásokhoz való igazodás is ne
hézségekbe ütközött. Volt néhány szerencsés 
könyvtár, ahol a helyi községi önkormányzat 
támogatásával sikerült megteremteni a műkö
déshez szükséges anyagi támogatást. A sikeres 
példák mintaként szolgáltak más önkormányza
tok és könyvtárak számára is.

Törvényi szabályozás

A szlovéniai közkönyvtárak működését rendező, 
2001-ben hatályba lépő törvény (SZK Hivatalos 
Lapja, 2001. 87. sz.) majdnem tíz évig készült. 
Végleges formáját hosszadalmas parlamenti 
viták, többszörös átdolgozások előzték meg.
2001- ben a kulturális tárca élére olyan minisz
ter került, akinek mandátuma alatt a könyvtári 
törvény elfogadását követően számos további, 
a könyvtári területet érintő rendelet, határozat, 
szabályzat került véglegesítésre.

2002- ben állították fel a Nemzeti Könyvtári Ta
nácsot5, amely a minisztérium mellett működő 
szakmai tanácsadó szervezet.
Az 1987-ben létrehozott IZUM (Institut infor- 
macijskih znanosti Maribor, Maribori Informá
ciótudományi Intézet) lett a kidolgozója, a ki
lencvenes évektől pedig a fejlesztője az egységes 
szlovén bibliográfiai adatbázisnak, a COBISS- 
nak (Cooperative Online Bibliographic System 
and Services).
Szabályzat jelent meg a kulturális területen szak
felügyeletet ellátó személyek képzéséről, 2003-
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ban pedig a körzeti központi könyvtárak közös 
költségeiről és a könyvtári hálózaton belüli te
vékenységek támogatásáról.
A 2001. évi könyvtári törvény alapján 2003-ra 
elkészült a közkönyvtárak alapszolgáltatásai
ról szóló rendelet (SZK Hivatalos Lapja, 2003. 
29. sz.).
Ezt követte a könyvtárak közintézményi tevé

kenységére vonatkozó szabályzat (A könyvtári 
tevékenység mint közszolgálat, SZK. Hivatalos 
Lapja, 2003. 73. sz.). Mindezeket kiegészítette 
a körzeti központi könyvtárak tevékenységét le
író szabályzat.
2004-ben jelent meg a hivatalos közlönyben az 
a határozat, amely a könyvtári dokumentumok 
kölcsönzési forgalma után -  az európai szerzői 
jogi szabályozáshoz igazodva -  évi támogatást 
állapított meg az alkotók részére.
A szlovén könyvtári törvény6 2001. november 
8-án lépett érvénybe, hatályon kívül helyezve az 
1982-es törvényt, amely még csak a hagyomá
nyos könyvtári tevékenységeket szabályozta.

Az új törvény az általános bevezető részt kö
vetően az egyes könyvtártípusok (a nemzeti 
könyvtár, felsőoktatási könyvtár, általános, ill. 
közkönyvtár, iskolai könyvtár és szakkönyvtár 
feladatait tárgyalja. Külön rendelkezik a nem
zeti kisebbségek, etnikai csoportok, valamint 
a határon túl élő szlovén nemzeti kisebbségek 
könyvtári ellátásáról. Meghatározza á Nemze
ti Könyvtári Tanács és az országos könyvtári 
bibliográfiai adatbázist (COBISS-t) működte
tő maribori IZUM feladatait. A törvény kitér 
a nemzeti bibliográfiai rendszer, a könyvtáros
képzés és a szakvizsgák, valamint a szakfelügye
let kérdéseire is. Fontos eleme a szabályozásnak 
a könyvtárak anyagi támogatásáról szóló rész. 
A továbbiakban a könyvtári törvény azon sza
kaszait mutatom be részletesebben, amelyek a 
közkönyvtárak tevékenységi körét határozták 
meg.
A könyvtári törvény 1. szakasza közszolgálati te
vékenységként definiálja a könyvtárak munkáját,

meghatározza tevékenységeit, az alapítási fel
tételeket, a finanszírozást és a szakfelügyeletet. 
Ezek alapján egy közközkönyvtár a közszolgá
lati tevékenység keretein belül a következő fel
adatokat látja el:
gyűjti, megőrzi, feldolgozza, szolgáltatja a 
könyvtári dokumentumokat, biztosítja mind 
a hagyományos dokumentumokhoz, mind az 
elektronikus publikációkhoz közvetlen hozzá
férést, könyvtári katalógust készít, adatbáziso
kat és egyéb tájékoztató forrásokat hoz létre és 
működtet, bibliográfiai és más informatikai 
tevékenységet folytat, ellátja a könyvtárközi 
kölcsönzést, biztosítja az információk szabad 
áramlását, bővíti a könyvtárhasználók körét, 
megszervezi a könyvtárhasználati képzést; gon
doskodik a számítógépes alapismeretek oktatá
sáról, továbbá egyéb könyvtári és információs 
tevékenységet folytat.
A könyvtárhasználók jogait és az ingyenesen 
járó szolgáltatásokat a törvény 8. szakasza fej
ti ki: a használónak joga van a könyvtári állo
mányba való betekintésre, az állomány helyben 
használatára, ill. kölcsönzésére, tájékoztatásra a 
könyvtár állományáról, mely a könyvtár részé
ről kiegészül bibliopedagógiai tevékenységgel. 
A törvény megjelenése után két évvel látott nap
világot a Közkönyvtári alapszolgáltatások szab
ványai7, mely könyvtártípusonként részletezte 
a könyvtári alapszolgáltatásokat.

A közkönyvtárak működése

A könyvtárakat a törvény önálló jogi személy
ként definiálja. Könyvtár akkor működhet önál
ló intézményként, ha tízezer lakosnál nagyobb 
település részére végez könyvtári szolgáltatá
sokat. A 10 000-nél kevesebb lakosú terüle
ten, amennyiben adottak a szolgáltatásokhoz 
szükséges feltételek, működhet önálló könyv
tár. Ha az önálló működéshez nincsenek meg a 
szükséges feltételek, lehetőség van arra, hogy 
az adott közigazgatási egységen belül egy na-
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gyobb könyvtárral együtt, annak részeként te
vékenykedjék. A törvény szerint minden telepü
lési önkormányzatnak kötelessége biztosítani a 
lakosság számára a könyvtári ellátást. A könyv
tár tehát működhet önállóan, vagy közösen egy 
másik település könyvtárával, vagy szerződést 
köthet egy központi szolgáltatóval a könyvtári 
ellátás biztosítására. Ha több község együttesen 
alapít könyvtárat, az alapító szerződésben meg
határozzák az egymás között megosztott jogokat 
és kötelezettségeket. Amennyiben egy település 
nem tudja biztosítani a könyvtári tevékenységet, 
akkor az állam teszi ezt meg a saját költségére 
(20. szakasz).
A közkönyvtárak részt vállalnak az életen át tar
tó tanulás megszervezésében; gyűjtik, feldol
gozzák, megőrzik és szolgáltatják a helyisme
reti dokumentumokat (24. szakasz), biztosítják 
a hozzáférést és a szolgáltatásokat a hagyomá
nyos és az elektronikus könyvtári médiák terén, 
foglalkozásokat szerveznek a gyermekek, a fia
talok és a felnőttek részére.

A közkönyvtárak kötelesek biztosítani a könyv
tári szolgáltatásokat az olasz és a magyar nem
zetiségek, valamint a roma közösségek számá
ra, és biztosítaniuk kell a nemzetiség nyelvén 
történő kommunikációt. E célból a közkönyv
tárak külön munkatervet dolgoznak ki, ame
lyet az adott nemzetiségi közösségek vezetősé
ge minden évben véleményez, illetve jóváhagy. 
(25. szakasz)
Azok a könyvtárak, amelyek a határ menti terü
leten végeznek könyvtári szolgáltatást, a határon 
túli szlovénok részére is biztosítják a könyvtá
ri dokumentumokhoz való hozzáférést. Ennek 
keretében megszervezik a könyvtári dokumen
tumok kölcsönzését, együttműködnek az ottani 
regionális könyvtárakkal, dokumentumokat vá
sárolnak a részükre, és támogatják a szomszédos 
országokban élő szlovénok könyvtári ellátását. 
Ezt a szerepet a nemzeti könyvtárral együttmű
ködve látják el. (26. szakasz)
A közkönyvtárak tagjai az országos bibliográfiai

rendszernek. A törvényes előírásoknak megfele
lően csak olyan gazdasági tevékenységet foly
tathatnak, amely során a megtermelt jövedelmet 
az alaptevékenységre fordítják.

A közkönyvtári tevékenység működési feltétele
it a törvény 36. szakasza pontosítja: a könyvtár
nak széles választékú könyvállományt, elegen
dő számú szakképzett könyvtárost, a könyvtári 
szolgáltatások végzésére megfelelő helyiségeket 
és felszerelést stb. kell biztosítania.
A körzeti központi közkönyvtárak8 az alapító, 
fenntartó beleegyezésével könyvtári szolgálta
tásokat nyújthatnak az adott régió egészének is. 
Feladatuk: biztosítani a nagyobb mennyiségű, 
igényes összetételű könyvtári állományt és in
formációkat, szakmai segítséget adni a területen 
működő kisebb könyvtáraknak; koordinálni a 
helyismereti gyűjtemények munkáját; irányítani 
a könyvek begyűjtését és elosztását. (27. sza
kasz) A könyvtári törvény lehetővé teszi, hogy 
a körzeti központi könyvtárak bizonyos rész
feladatokat átruházzanak a körzeti és a közsé
gi közkönyvtárakra, illetve a hálózat keretében 
működő körzeti központi közkönyvtár jóváha
gyásával egy másik kijelölt könyvtárra.

Országos bibliográfiai rendszer

A könyvtári törvény több cikkelye foglalkozik az 
országos központi bibliográfiai rendszerrel. A 
nemzeti bibliográfiai rendszert azon könyvtárak 
alkotják, amelyek eleget tesznek a törvényben 
előírt feltételeknek a rendszerhez való csatlako
zást illetően. A nemzeti könyvtár és az országos 
könyvtári információs rendszerhez csatlakozott 
intézmények folyamatos adatcsere-kapcsolatban 
állnak egymással. A nemzeti bibliográfiai rend
szerhez minden könyvtár csatlakozhat, amely 
elfogadja a szolgáltatási feltételeket, szakkép
zett könyvtárosai vannak, s rendelkezik a szol
gáltatáshoz szükséges adatátviteli hálózattal. A 
szolgáltatásra vállalkozó könyvtárak szerződést
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kötnek az adatbázist fenntartó központi intéz
ménnyel. A nemzeti bibliográfiai rendszerhez 
csatlakozhatnak az országhatáron kívül tevé
kenykedő könyvtárak is. A rendszerhez csatla
kozó könyvtárak saját adatbázisai is elérhető
vé válnak a rendszer valamennyi felhasználója 
számára (4L szakasz).
A nemzeti bibliográfiai rendszer keretében a 

könyvtári tájékoztató szolgáltatásnak a követ
kező feladatokat kell biztosítani: a rendszerhez 
tartozó online szolgáltatások folyamatos működ
tetése; a könyvtári normatívák betartása, alkal
mazása és fejlesztése; az alkalmazott feldolgozói 
programok karbantartása és fejlesztése; a könyv
tári szakemberek továbbképzése; az egységes 
országos könyvtári rendszer és az adatbázisok, 
valamint a kommunikációs rendszer karbantar
tása, fejlesztése; a közvetlen hozzáférésű adat
bázisok használatának biztosítása; a szakmai 
továbbképzések és tanácskozások szervezése a 
nemzeti bibliográfiai adatbázis további fejlesz
téséről; kutatói, fejlesztési és tanácsadói tevé
kenység ellátása; javaslatok előkészítése a Nem
zeti Könyvtári Tanács részére. (44. szakasz)

A könyvtárak finanszírozása

A könyvtárak mint önálló közintézmények az 
állami költségvetésből kapják a működésükhöz 
szükséges anyagiak egy részét. Végezhetnek 
olyan kiegészítő szolgáltatásokat is, amelyeket 
az intézmények alapítólevelében külön meg
határoznak. (51. szakasz) A közkönyvtárakat 
az alapító és a társalapító a szerződéses partne
rekkel együtt az intézmény programja és pénz
ügyi beszámolója alapján, az alapító okiratban 
lefektetett megállapodás szerint finanszírozza. 
(52. szakasz)
Ha több község közösen alapít könyvtárat, vagy 
ha egy központi szolgáltató könyvtárral szerző
dést köt, a könyvtár szolgáltatási, működési és a 
fenntartási költségeit az illetékes község lakos
ságának számaránya alapján határozzák meg.

iBöTUKONTSS®

Azokat a könyvtári költségeket, amelyek az il
lető község területén keletkeznek, a községek
nek maguknak kell fizetni.
A településeknek anyagilag is hozzá kell járul
niuk a könyvtári dokumentumok beszerzéséhez. 
Ez havonta 1/12-ed részt jelent, figyelembe véve 
a település lakosságának számarányát. A könyv
tár működéséhez és az új könyvtári dokumen
tumok vásárlásához szükséges anyagiakról az 
alapító és a fenntartó községek gondoskodnak 
a könyvtár által benyújtott és elfogadott pénz
ügyi terv alapján. A közös költségeket az alkal
mazottak fizetése, a dokumentumok beszerzése, 
referensz gyűjtemények használata és a mozgó
könyvtári tevékenység működtetése képezi.(53. 
szakasz) A könyvtárak a törvény 36. szakasza 
szerint állami költségvetésből származó támo
gatást is kapnak könyvvásárlás céljára.
Ha a miniszteri szakfelügyelet megállapítja, 
hogy a község nem teljesíti a törvény 52. és 53. 
szakasza alapján előírt fenntartói kötelezettségét, 
figyelmeztetést kap; ha a megadott határidőn be
lül sem teljesíteni a vállalt kötelezettségeket, a 
miniszter eljárást indíthat a helyi önkormányzat 
ellen. (54. szakasz)
A kulturális tárca az éves állami költségvetés 
keretein belül hozzájárul a könyvtári dokumen
tumok beszerzéséhez és a számítógépes infrast
ruktúra kialakításához. (55. szakasz)
A közkönyvtári tevékenységgel összhangban a 
könyvtári dokumentumok kölcsönzése után a 
törvény 3. szakasza értelmében kölcsönzési tá
mogatást adnak mindazon szlovén nyelven al
kotó szerzők, fordítók, fotóművészek részére, 
akiknek műveit kikölcsönöztek. Az ezzel kap
csolatos részletes tájékoztatót a minisztérium 
dolgozta ki. (56. szakasz)

Hálózatok

Már az 1961-ben megjelent első könyvtári tör
vényben lefektették a könyvtári hálózat jogi 
és szakmai alapjait. Az 1982-es könyvtári tör
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vényben meghatározták azokat a központi in
tézményeket, amelyek az információs rendszer 
kiépítéséért és fejlesztéséért voltak felelősek. A 
2001-es könyvtári törvény előírta, hogy az ön- 
kormányzatoknak helyi szinten biztosítaniuk 
kell a lakosság könyvtári ellátását. Az alapítás 
után szerződésben rögzítik a jogokat és a köte
lezettségeket9. Ezek alapján a közkönyvtárak 
a helyi községi önkormányzatok fenntartásába 
tartoznak.
A közkönyvtári normatívákat a Nemzeti Könyv
tári Tanács 2005. április 21-én hagyta jóvá. A 
könyvtári normatívák a 2005-2015 közötti tíz
éves időszakra vonatkoznak. Az elkészült sza
bályzat felhasználta az IFLA és az UNESCO 
közkönyvtári nyilatkozatát (Kapu a tudáshoz, 
1995), illetve a A közkönyvtári szolgálat c. 
IFLA és UNESCO fejlesztési irányelveket10.

A közkönyvtári hálózat

2003. szeptember 11-én jelent meg (SzK Hivata
los Lapja, 88. szám) a körzeti központi könyv
tárakról szóló szabályzat,11 amely a regionális 
központi közkönyvtárak feladatait és finanszí
rozásukat, a helyismereti és más külön-gyűjte- 
mények, valamint az információs rendszer mű
ködését, továbbá a könyvtárosok továbbképzését 
tárgyalja. A körzeti központi könyvtárak éves 
munkaprogramjának megvalósításhoz a kultu
rális tárca ad támogatást.
A régióban lévő közkönyvtárak hálózatot ala
kítanak, tevékenységüket a körzeti központi 
könyvtár szervezi. A hálózat dokumentumál
lománya a differenciáltabb igényeket is ki tud
ja elégíteni. A központi könyvtár feladata a 
szlovén szépirodalmi művek és szakkönyvek, 
a folyóiratok, heti- és napilapok, hivatalos ki
adványok, kézikönyvek, aprónyomtatványok, 
nem hagyományos dokumentumok, adattárak 
stb. beszerzése és szolgáltatása. Ezen kívül 
olyan idegen nyelvű szépirodalmi műveket, 
szakkönyveket és szakfolyóiratokat vásárol és

szolgáltat, melyek iránt a hálózat keretein belül 
igény mutatkozik.
A hálózati központi könyvtár szaktanácsadói 
szerepet is ellát, összehangolja a területén lévő 
könyvtárak munkáját. Statisztikai adatokat 
gyűjt, jelentést készít a hálózat területén lévő 
könyvtárak tevékenységéről, és szakmai támo
gatást nyújt. Fejleszti a számítógépes infrastruk
túrát. Mentori tevékenységet folytat a fiatal, kez
dő könyvtárosok és a könyvtár szakos hallgatók 
körében, és továbbképzéseket szervez.

A körzeti könyvtárak
A körzeti könyvtárak összehangolják és karban
tartják a közkönyvtárakat összekapcsoló infor
mációs rendszereket. A körzeti könyvtárak a sa
ját hálózatuk keretében kötelesek megszervezni 
a helyismereti dokumentumok gyűjtését és fel
dolgozását a COBISS adatbázisban. Ennek ér
dekében közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a 
körzeti könyvtári hálózat területén működő helyi 
kiadókkal, szerkesztőségekkel, intézményekkel 
s nyomdákkal, hogy a megjelent kiadványaikat 
juttassák el az illetékes körzeti könyvtár helyis
mereti részlegének. A körzeti könyvtár ezzel egy 
időben folyamatosan tájékoztatja a Nemzeti és 
Egyetemi Könyvtárat az újonnan megjelent ki
adványokról, gyarapítja a CONOR névkatasztert 
a helyi szerzők adatainak a feldolgozásával.

Községi, kistelepülési könyvtárak
A községi, kistelepülési könyvtárak ott működ
nek, ahol a lakosság létszáma meghaladja az 
1500 főt, s a települési önkormányzat vállalja a 
fenntartási költségeket. A szakmai normatívák 
lehetővé teszik, hogy fiókkönyvtárak jöjjenek 
létre azokon a településeken, amelyek 4 km-nél 
távolabb vannak a központi könyvtártól. A távo
li városrészek, illetve kistelepülések ellátására 
mozgókönyvtári szolgáltatást is be lehet indíta
ni, ha ennek adottak a feltételei. Fiókkönyvtári 
vagy letéti ellátás szervezhető a kórházakban, az 
idősek otthonában, a diákotthonokban és a bör
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tönökben is. Egyes településeken megszervezték 
a házi kölcsönzést, valamint a postai könyvkül
dő szolgálatot.

A könyvtárhasználók
A közkönyvtár azonos szolgáltatásokat biztosít a 
felnőtteknek, a fiataloknak és a gyermekeknek, 
nemre, nemzetiségre, fajra való tekintet nélkül. 
Ugyanilyen szintű könyvtári ellátás illeti meg 
a fogyatékkal élőket, a hosszabb ideig kórhá
zi és rehabilitációs ápolásra szorulókat, a moz
gáskorlátozottak, a gyengén látók és hallókat, 
a börtönben lévő személyeket. A közkönyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vehetik a különféle ok
tatásügyi, kulturális és non-profit szervezetek, a 
helyi közösségek egyesületei, a civil szerveze
tek, a helyi önkormányzat, stb.
Könyvtári tag lehet minden olyan személy, aki 
elfogadja és tiszteletben tartja az adott könyv
tár működési szabályzatát. A könyvtárnak arra 
kell törekedni, hogy a felnőtt lakosság 40%, a 
15 évnél fiatalabb diákok 60%-a könyvtárhasz
náló legyen.

A közkönyvtárak alapszolgáltatásai

2002 márciusában jelent meg a könyvtári alap
szolgáltatásokról szóló szabályrendelet,12 va
lamint a könyvtárak nyilvános közintézményi 
tevékenységéről szóló szabályzat.13 Mindkettő 
részletesen meghatározza az egyes könyvtár- 
típusokra mint közintézményekre vonatkozó 
kötelezettségeket. A közkönyvtáraknak a kö
vetkező alapszolgáltatásokat kell biztosítaniuk 
a felhasználóik részére:
-  a nyilvános hozzáférésű dokumentumok 

használata;
-  egyes könyvtárak katalógusának, ill. az or

szágos osztott központi katalógus (COBISS) 
használata;

-  országos és külföldi OPAC katalógusok és 
adatbázisok használata;

-  a hagyományos és elektronikus információ

forrásokhoz való szabad hozzáférés;
-  információszolgáltatás a könyvtári állo

mányról;
-  könyvtári dokumentumok kölcsönzése hely

ben és otthoni használatra;
-  könyvtárközi kölcsönzés;
-  a könyvtárhasználat és információtechnikai 

ismeretek oktatása;
-  segítség és tanácsadás a könyvtári dokumen

tumok keresésében és használatában;
-  a könyvújdonságok ismertetése;
-  reprográfiai szolgáltatások;
-  könyvtári dokumentumok előjegyzése;
-  számítógépek, nyomtatók, tévé, videó, hifi 

zenei berendezések stb. könyvtári elérhe
tősége;

-  internethasználat;
-  könyvtári rendezvények szervezése.
A közkönyvtárnak tagja lehet mindazon magán 
vagy jogi személy, aki beiratkozik, és tagsági dí
jat fizet. Akik még nem töltötték be 18. életévü
ket, nem kell beiratkozási díjat fizetniük (ugyan
ez érvényes a munkanélküliekre is).
A közkönyvtárak kiegészítő szolgáltatásai közé 
sorolhatók azok a tevékenységek, amelyek to
vábbi költséggel járnak. Ezeket a könyvtár rész
ben, vagy teljes egészében megfizettetheti a 
felhasználóval, attól függően, hogy ezek a költ
ségek beletartoznak-e a fenntartó által biztosított 
anyagi támogatásba vagy sem. (5. szakasz)

A könyvtári dokumentumok 
kölcsönzése
Valamennyi közkönyvtár köteles a működési 
szabályzatában pontosan és közérthetően meg
határozni az az állományban található összes 
dokumentumtípusra vonatkozó kölcsönzési 
feltételeket és a kölcsönzési határidőt. A köz
könyvtárakban a legtöbb dokumentum kölcsö
nözhető, kivéve: a folyóiratokat, a referensz 
műveket, kézikönyvtári gyűjteményt, a helyis
mereti állomány dokumentumait, valamint régi 
és a ritka könyveket.
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Térítéses és ingyenes szolgáltatások
A közkönyvtár alapszabályzatában rögzíti 
azokat a szolgáltatásokat, amelyekért fizetni 
kell: beiratkozás, fénymásolás, digitalizálás, 
a könyvtárközi kölcsönzés postaköltség, iro
dalomkutatás, bibliográfia-szerkesztés CD-k, 
DVD-k, videó és hangkazetták kölcsönzése, a 
megrongált könyvtári dokumentumok javítása, 
késedelmi díjak, az elvesztett könyvtári doku
mentum ára, az elvesztett könyvtári dokumen
tum ismételt feldolgozási költségei, a második 
(helyettesítő) olvasójegy elkészítése.
Az ingyenes könyvtári szolgáltatások közé a 
következők sorolhatók: a könyvtári dokumentu
mok helyben használata és otthonra kölcsönzése, 
tájékozódás a könyvtár újdonságairól, a doku
mentumok előjegyzése, hozzáférés a közintéz
mények elektronikus információs forrásaihoz, 
adatbázisok használata, a könyvtárhasználók 
tájékoztatása nyomtatott, vagy elektronikus for
mában, a könyvtárhasználati technológia okta
tása, az elektronikus posta ingyenes használata 
a könyvtárban. (6., 8., 9., 10. szakasz)

A könyvtári állomány kialakítása és 
szolgáltatása
A könyvtár nagysága, állománya, valamint fel
szereltsége feleljen meg a lakosság számará
nyának és a könyvtári hálózat elvárásainak. A 
könyvtár épülete legyen könnyen megközelít
hető, s legyen lehetőség arra, hogy az épületet 
szükség szerint kibővítsék.
Ha a könyvtár egy kultúrintézet szerves része, 
akkor legyen külön bejárata. A könyvtári helyi
ségek a látogatók részére legyenek funkcioná
lisak, s könnyen használhatók.

Nyitva tartási idő
A könyvtárak a nyitva tartási időt a felhasználók 
igényei szerint alakíthatják. A szabályzat meg
engedi, hogy a könyvtár inkább az esti órákban, 
és munkaszüneti napokon is nyitva legyen. Az 
intézmények minimális nyitvatartási és köl
csönzési ideje könyvtártípusonként14 változó -  
a könyvtári alapszolgáltatások függvényében a 
következőképpen javasolt:

Könyvtári férőhelyek
Elvárható, hogy ezer lakosra számítva a könyv
tárban minimálisan legyen
-  13 olvasótermi hely, de legalább 12 hely,
-  0,5 hely a zenei részlegben, de legalább 2 hely,
-  0,5 hely az audiovizuális részlegben, de leg

alább 2 hely,
-  1 hely számítógéppel és nyomtatóval felsze

relve, de legalább 4 hely.

Az olvasótermi szolgáltató helyen legyen kel
lőképpen felszerelt kézikönyvtári gyűjtemény, 
folyóirat-olvasó és annak régebbi gyűjteménye 
álljon közel a raktárhoz. A különféle könyvtári 
és más rendezvények megtartására szolgáló he
lyiségekben legyen legalább 50-150 férőhely. 
Továbbá legyen teakonyha, ruhatár, ülésterem, 
minden emeleten kellő számú vizesblokk, va
lamint külön helyiség a központi számítógép 
részére.
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Gyűjteményszervezési alapelvek
Minden könyvtárnak a gyűjtemény kialakításá
nál a következőket kell figyelembe venni, hogy 
négy kötet jusson minden lakosra, de nem ke
vesebb, mint 10 ezer kötet, 30 folyóirat és 0,4 
nem hagyományos könyvtári dokumentum. A 
könyvgyűjtemény összetételében vegyék figye
lembe a lakosság nyelvi megoszlását. Nemze
tiségi területen jusson egy anyanyelvi könyv 5 
nemzetiségi lakosra, s egy anyanyelvi folyóirat- 
cím 500 nemzetiségi lakosra. A körzeti központi 
könyvtárban legyen legalább 100 folyóiratcím. 
Az intézményi, a kórházi és egyéb fiókkönyvtá
rakban jusson legalább 5 dokumentum minden 
potenciális felhasználóra. A bibliobusz állomá
nya álljon legalább 15 ezer kötetből, s ebből le
gyen legalább 3 ezer kötet a bibliobuszon. Ha a 
helyismereti és egyéb külön-gyűjtemény nagy
sága meghaladja a 3000 dokumentumot, akkor 
legyenek elkülönítve.

A könyvtári állomány összetétele és az 
évi gyarapodás
A könyvtári gyűjteményen belül a szép- és szak- 
irodalom aránya legalább 60%-40% legyen. A 
gyűjtemény ezen belül 25-30%-ban biztosítson 
megfelelő szakirodalmat és szépirodalmi műve
ket a fiatalok és a diákok részére, ebből 60%-a 
szakirodalmi és 40%-a szépirodalmi mű. Ha
sonlóan kell kialakítani a nemzetiségiek nyel
vén való gyűjteményt is. Abban az esetben, ha 
a közkönyvtár szeretné betartani a javasolt évi 
gyarapodási elvárásokat, akkor évente az ellá
tandó terület minden 1000 lakosára nézve leg
alább 250 könyvtári dokumentumot, valamint 
legalább 25 nem hagyományos könyvtári do
kumentumot kell vásárolnia.

Mérőszámok
Az eredményes könyvtári tevékenység mérésére 
az ISO 11620:1998 szabványt ajánlják. Ennek 
keretében a következő mutatókat számszerűsít
hetők: a kikölcsönzött könyvek száma a lakos

ság számarányához viszonyítva, a látogatottság 
száma a lakosság számarányához, a beiratkozott 
olvasók száma a lakosság számarányához, a ki
kölcsönzött könyvek száma a teljes könyvtári 
állományhoz viszonyítva, megkeresések, infor
mációk szolgáltatása a lakosságra kivetítve, a 
kikölcsönzött könyvek száma és a nyitvatartási 
idő arányosa, a szolgáltatások száma és a lakos
ság számaránya, számítógép használatok száma 
a lakosság számarányához viszonyítva.
A könyvtári munka mérése egy másik, hasonló 
jellegű könyvtár mutatóinak összehasonlításával 
is (benchmarking) elvégezhető.

A közkönyvtárak helyzete, jövőbeni 
feladatai

A Nemzeti Könyvtári Tanács a közkönyvtá
ri normatívákban15 kevés újdonsággal rukkolt 
elő. Lényegében megismételték azokat az el
várásokat, amelyeket a 2001. évi könyvtári tör
vény tartalmazott, de gyakorlati megvalósításuk 
a 2001-2005 közötti időszakban még nehezen 
indult. A közkönyvtári fejlesztés kulcsfontossá
gú tényezője a korszerű közkönyvtári hálózatok 
működtetése.

A közkönyvtárak legfőbb feladatai között a kö
vetkezőket jelölték meg:
-  biztosítani a könyvtári állományhoz való 

közvetlen hozzáférést, valamint a könyvtári 
információs rendszer használatát;

-  gondoskodni az adott térség közösségi tá
jékoztatása szempontjából fontos informá
ciókról;

-  gyűjteni, rendszerezni, szolgáltatni a hely- 
ismereti dokumentumokat és tájékoztatni 
róluk;

-  támogatni az egész életen át tartó tanulást;
-  fejleszteni az olvasás iránti igényeket, bőví

teni a használók körét;
-  szervezni a könyvtárak közötti együttmű

ködést.
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A körzeti központi könyvtárak fő fela
datai
Változnak a használói igények, a közösségek 
és az egyének elvárásai, új szolgáltatások és 
szolgáltatási formák jelennek meg, változik a 
könyvtár mint szolgáltató hely szerepe, és mind 
nagyobb felelősség hárul a könyvtárosra is, szak
mai és etikai szempontból egyaránt. A digitá
lis írásbeliség már nemcsak a fiatalok, hanem a 
középkorúak körében is egyre jobban tért hódí
tott. A könyvtári munka kezd eltolódni kicsit 
a képzés, továbbképzés felé, egyfajta „oktatói 
könyvtárosság” irányába.
A kistelepülési könyvtárak sok esetben nin
csenek felkészülve a Közkönyvtári tevékeny
ség szabályzatában előírt normatívák szerinti 
működésre.

A központi körzeti könyvtárak a könyvtári háló
zati feladatok átvállalásával nagy terhet vettek 
magukra. Mivel a könyvtári intézet nem tudott 
kellő támogatást adni, a hálózati munkát áthá
rította a központi körzeti könyvtárakra, ame
lyek viszont nem voltak erre felkészülve. Olyan 
helyzet alakult ki, amelyben a körzeti központi 
könyvtárak nem nagyon tudnak eleget tenni új 
kötelezettségeiknek, miközben korábban elkez
dett feladataik teljesítése is nehézségekbe ütkö
zik. A kistelepülések könyvtárainak egy része 
annyira lemaradt a fejlődésben, hogy puszta lé
tük is gyakran megkérdőjeleződik. Van olyan 
település, ahol a lakosságszám csökkenése áll a 
háttérben, máshol a könyvtár elavult állománya 
miatt nincs érdeklődés a könyvtári szolgáltatá
sok iránt.
Akistelepülési önkormányzatok gyakorta szak
mai hozzáértés nélkül próbálják megoldani a 
könyvtárak szervezeti, szervezési problémáit. 
Előfordul, hogy a körzeti központi, a körzeti 
vagy a kistelepülési közkönyvtárak hatásköré
be próbálják átirányítani az iskolai könyvtárakat 
is. A szervezeti struktúrát érintő változtatásokat 
sem minden esetben előzi meg alapos szakmai 
egyeztetés és előkészítés.

A közkönyvtárak információtechnoló
giai ellátottsága
Az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhe
tően nőtt a közkönyvtári számítógépek meny- 
nyisége. Helyi könyvtári hálózat csak néhány 
helyen épült ki, pedig ezek nagyobb biztonsá
got és felügyeletet biztosítanának. A könyvtári 
számítógépek karbantartását külső cégek szak
emberei végzik, akik csak az alapvető karban
tartási munkákat látják el. A könyvtári intézet 
munkatársai szorgalmazzák, hogy legyen min
den központi körzeti közkönyvtárnak saját infor
matikai szakembere. (A legfrissebb 2008. janu
ári adatok szerint a hálózatban 10 számítógépes 
rendszergazdát foglalkoztatnak.) A továbbiak
ban mindenképp fejleszteni kell a könyvtárosok 
számítástechnikai ismereteit, nekik is meg kell 
tanulniuk szakavatott módon digitalizálni, web
oldalákat szerkeszteni, és aktívan közreműködni 
a honlapok folyamatosan frissítésében.

Tovább kell fejleszteni a könyvtárak elektroni
kus szolgáltatásait: a fő cél a virtuális könyvtár 
és az információs központ szerepének, felada
tainak a megvalósítása. Fontos előrelépés lenne, 
ha sikerülne a könyvtári vezetők és a könyvtá
rosok folyamatos informatikai továbbképzését 
megszervezni.
Akiskönyvtárak gépparkjának fejlesztésére egy
előre még nincs egységes elképzelés.
A körzeti központi könyvtárak nagyobb tárkapa
citással rendelkező szervereihez az OpenVMS 
operációs rendszeren keresztül kapcsolódnak a 
községi könyvtárak. 2004-ben kezdődött meg 
a „COBISS 3” könyvtári feldolgozói program 
használata. A központi adatbázis tartalmazza 
az adott időszakban megjelent hagyományos és 
nem hagyományos könyvtári dokumentumokat. 
Egyes dokumentumtípusok pl. a kéziratok, ap
rónyomtatványok, hagyatékok, zenei anyagok, 
kották, stb. feltárása még megoldatlan.
A COBISS adatbázis könyvtári feldolgozó mo
dulja egyelőre még nem teszi lehetővé a teljes 
értékű virtuális könyvtár működését. A bibli-
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ográfiai és a helyi adatok mellett az adott adat- 
beviteli mezőbe beírják azon URL-címet, ahol 
a digitalizált állomány elérhető s megtalálható 
az interneten.

A közkönyvtárak és az internetes tarta
lomszolgáltatás
A közkönyvtárak helyzetével foglalkozó 2005- 
ös jelentés megállapította, hogy a könyvtári szol
gáltatások bővítésénél fontos szerepet szánnak 
az intézmények honlapjainak. A kiskönyvtárak 
hálózati forráskínálata egyelőre még szegényes, 
sokszor esetleges, elavult. Az országos stratégi
ai terv a körzeti központi könyvtárak feladatává 
tette, hogy a nemzeti könyvtár szakmai felügye
lete mellett szervezzék és koordinálják részvé
telüket az országos szintű fejlesztési progra
mokban, amelyhez a minisztérium külön anyagi 
forrásokat biztosított a könyvtáraknak. Mivel 
a finanszírozás csak meghatározott időszak
ra vonatkozott, a körzeti hálózati szakreferens 
feladatkörét fele-fele arányban egy már mun
kaviszonyban lévő könyvtáros, és egy újonnan 
felvett egyetemi hallgató látta el, akire elsősor
ban a rutinfeladatok elvégzése hárult. A körzeti 
központi könyvtárak feladatkörét és azok kivi
telezését a könyvtári hálózatok kialakításában, 
szervezésében a törvények és szabályzatok egy
értelműen meghatározzák.

Fejlesztési javaslatok:
-  Legyen biztosítva a COBISS könyvtári adat

bázishoz való hozzáférés a kistelepülési 
könyvtárakban is.

-  Mutassák be a könyvtári gyűjteményeket az 
intézetek honlapjain is.

-  Legyen folyamatos a felhasználók képzése 
az informatika téren.

-  A központi körzeti közkönyvtár és a hozzá 
tartozó hálózati könyvtárakban, tegyék lehe
tővé az egységes olvasójegy használatát.

-  Legyen térítésmentes a közkönyvtári adat
bázisokhoz, s más közhasznú információs 
forrásokhoz való hozzáférés.
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A  demokratikus kultúra 
elméletéhez
Mondd, kedvesem, mikor jelölsz végre vissza a Facebookon?

SONNEVEND Júlia A szerző azonos című tanulmánya az Élet és Irodalom c. 
hetilap 52.évf. 2008. 14. számában jelent meg. A most ol
vasható szöveg az eredeti publikáció folyóiratunk számára 
készült rövidített változata.

A demokratikus kultúra definíciója

Jack M. Balkin, a Yale Egyetem jogi karának 
professzora, a „Balkinization” c. ötéves blog 
szerzője a következőképpen definiálja a de
mokratikus kultúrát: demokratikus kultúra
abban az értelemben demokratikus, hogy min
denki — nem csak a politikai, gazdasági, kultu
rális elit — egyenlő eséllyel rendelkezik, hogy 
a kultúra létrehozásának folyamatában, illetve 
a közösségalakító ötletek és jelentések megal
kotásában részt vegyen A hangsúly az esély 
szón nyugszik, a demokratikus kultúra lehető
séget jelent a közösségalkotó képzetek meg
alkotásában való önfeledt részvételre. Hogy 
aztán ténylegesen mindenki, a gazdasági, po
litikai, kulturális különbözőségektől függetle
nül megteheti-e, hogy hat, alkot, gyarapít, már 
a következő lépés a játékban. A demokratikus 
kultúra arra ad lehetőséget az egyénnek, hogy 
játsszon: megpróbálkozzon a digitális korban a 
kultúra létrehozásának és terjesztésének folya

matával. A demokratikus jelző többre utal, mint 
a képviseleti demokrácia intézményrendszere: 
a kultúraformálásban való aktív részvétel esé
lyére vonatkozik, kapcsolódik ugyan a politikai 
szabadsághoz és az indivuum autonómiájához, 
ám egyikkel sem azonos.2 
Először a demokratikus kultúra feltételrend

szerét szeretném felvázolni, majd két példa se
gítségével fogom bemutatni e kulturális forma 
jelenlétét a hétköznapokban. Végül arra szeret
nék választ keresni, miért érdemes odafigyel
nünk a demokratikus kultúra térnyerésére.

A demokratikus kultúra feltételei
A demokratikus kultúra feltételei három cso
portba sorolhatók:
-  technokulturális feltételek
-  információpolitikai feltételek
-  a közösségi befogadáshoz kapcsolódó fel

tételek.

Technokulturális feltételek
A digitális technológia az eddigi gyakorlattól
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eltérően alacsony költségen ígér és nyújt belé
pést az alkotói folyamatba, majd az elkészült 
művészeti alkotás, politikai publicisztika, nap
ló, családfa és megannyi más kulturális produk
tum széles körű terjesztésének, másolásának, 
módosításának olcsó módozatát kínálja. A di
gitális technológiák segítenek a kultúra megőr
zésének folyamatában is, könnyedén őrizhetjük 
képek, videók ezreit a laptopunkon, hogy aztán 
kedvünkre módosítsuk, kombináljuk mások 
műveivel, és végül hozzáférhetővé tegyük őket 
valamely nem közpénzen létrehozott globális 
audiovizuális archívumban. A digitális tech
nológia tehát belépést, terjesztési lehetőséget, 
másolási, mixelési opciót és a kulturális emlé
kezet formálásában való aktív részvételt kínál. 
Fontos hangsúlyozni, pusztán lehetőségről van 
szó, a strukturális problémák -  diszkrimináció, 
munkanélküliség, digitális szakadék, oktatá
si hiányosságok -  akadályozhatják a részvétel 
megvalósulását.
A digitális technológiák új üzleti model
lek létrehozásához is vezethetnek, például 
profitábilissá válhatnak olyan vállalkozások is, 
amelyek nemcsak néhány, rendkívül népszerű 
terméket bocsátanak nagy mennyiségben a piac 
túlzsúfolt asztalára, hanem sok olyan nehezen 
megszerezhető terméket is kínálnak, amelyek 
egyenként kevés érdeklődőt vonzanak. Erre az 
üzleti modellre épül például az amerikai on
line DVD- kölcsönző, a Netflix, amely 90 000 
DVD-t kínál 6,7 miiló előfizetőjének. A Netflix 
segítségével az interneten kiválaszthatjuk ked
venc magyar dokumentumfilmünket, amely bo
rítékban, tehát postán érkezik hozzánk bárhova 
Amerikában, és addig marad nálunk, ameddig 
szeretnénk. A Netflix listáján található filmek 
egy részét lehet, hogy csak hárman nézik meg 
évente, de a bőséges kínálat és a széles előfi
zetői kör miatt a modell -  amíg az igen aktív 
konkurensek le nem gyűrik -  sikeres.3 Ez a 
Chris Anderson-féle „hosszú farok”- elmélet4: 
a 21. században nem kell hollywoodi kassza-

K D T B I B D K f i r a s ®

robbantó csodatermékekkel berobbanni, a tar
tós piaci jelenléthez elegendő lehet a sokféle, 
„kifogyasztású”, kis számban árult termékkel 
való kiszolgálás is.5

Információpolitikai feltételek
A demokratikus kultúra nem csak technológi
ai feltételrendszert kíván, mert hiába adottak a 
szükséges „kütyük”, ha a felhasználó nem tud 
hozzáférni a releváns tartalmakhoz, illetve ha 
nem informálják kellően az őt érintő kérdések
ről. A demokratikus kultúra tehát igencsak tar
taloméhes.
A gazdasági szféra azonban érthető okokból 
nem lelkes, ha bármely szellemi tulajdon mil
liók homokozójába kerül, és bárki építhet be
lőlük várat. A demokratikus kultúra terjedése 
szükségképpen vezetett el a szerzői jog és sza
badalmi jog jelenlegi szabályozásának megkér
dőjelezéséhez. Megszületett a tudáshoz való 
hozzáférés nemzetközi mozgalma, melynek 
kulcsszereplői többek között Lawrence Lessig 
a Stanfordon, Yochai Benkler a Harvardon és 
Jack Balkin a Yalen. A mozgalom új tudás- 
definicióért, új hozzáférés-koncepcióért és a 
vonatkozó nemzetközi szerződések, nemzeti 
j ogszabályok, információpolitikai mechaniz
musok refomjáért küzd a nemzetközi poron
don. Olyan szabályokért, kulturális, gazdasági 
és jogi normák meghatározásáért folyik a küz
delem, amelyek lehetővé tennék hogy a nem
zetközi közösség hozzáférjen ahhoz a kultúrá
hoz, amely érte -  sokszor az ő adója révén szü
letik, miközben azért e kulturális javak szerzői 
is megfelelő javadalmazásban részesüljenek.
A tudáshoz való hozzáférés mozgalma éppen 
úgy jelen van a szoftveriparban, mint az orvosi 
kutatások világában, a gyógyszergyártás köze
gében, a mezőgazdaságban, vagy éppen a zene- 
és filmiparban. Követelései nem kizárólag a 
szellemi tulajdonhoz kapcsolódnak, hiszen a 
mobiltelefon-használat kiterjesztése, a szexu
ális ismeretterjesztés fejlesztése vagy a nyílt
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forráskódú szoftverek ügye éppen úgy érdekli.6 
A mozgalom a követelések és a tevékenységi 
formák terén jelentős lokális különbségekkel 
bír, nyilván más az eszköztár Brazíliában és 
más Magyarországon. A új jogi szabályozási 
javaslatok pedig új innovatív üzleti modellek 
és alternatív szerzői kompenzációs rendszerek 
kialakításához vezetnek.
Információs politika terén a demokratikus kul
túra elmélete elsősorban két dolgot vár a kor
mánytól: hogy tájékoztasson közérdekű kérdé
sekben, tehát aktívan vegyen részt az informá
ciótermelésben, illetve, hogy úgy informálja az 
információs teret, hogy minél szélesebb körben 
nyújtson hozzáférést a lehetőség szerinti leg
több tartalomhoz. A demokratikus kultúrára 
épülő médiaszabályozás nem követheti a ha
gyományos, köztársasági médiaszabályozási 
elvet, miszerint értékes tartalmat kell biztosíta
ni az állampolgárok megfelelő kiműveléséhez. 
Ha a kormányzat a demokratikus kultúra né
zetrendszerét követi, mindössze annyit ígérhet, 
hogy ő maga megfelelő mennyiségű pontos 
információt terjeszt közérdekű kérdésekben, és 
támogatja a demokratikus kultúra technológiai 
és tartalompolitikai igényeit. A demokratikus 
kultúra elméletéből nem vezethető le például 
a közszolgálati televízió szükségszerű létének 
igazolása, amiként az a típusú médiakritika 
sem, mely szüntelenül az értékközvetítés ha
gyományos formáit követeli.

Befogadói közeg
Fontos még a befogadói közeg kérdése is, hi
szen kié a demokratikus kultúra, ha nem az is
tenadta népé. A befogadói közegtől sokat vár 
el a demokratikus kultúra elmélete, például azt, 
hogy elfogadja, amikor a nyíregyházi kisele- 
fánt fényképét feltöltjük a cukisag.hu-ra, akkor 
a kultúraalkotás és -terjesztés léleknemesítő 
folyamatában veszünk részt. A demokratikus 
kultúra elmélete szerint a kutyás, macskás, a 
kedvenc sütikről, illetve pl. a celebek nevelé

si elveiről szóló blogok stb. éppoly értékesek, 
mint Szűts Miklós és Bátorfy Attila blogjai, az 
alkotmányjogi Balkinization vagy éppen Onagy 
Zoltán internetes írásai -  azok is, és ezek is az 
emberi lélek kiteljesedésének szolgálatában 
állnak.

Két példa: Facebook és kollaboratív 
virtuális játékvilágok

Facebook
Ha a 2007-os év (is) a YouTube éve volt, akkor 
a 2008-as globális szinten a Facebooké lehet. 
A Facebook magyar viszonylatban az iwiwhez 
hasonlítható közösségi szoftver, amelyet 2004- 
ben harvardos diákoknak hozott létre 
Zuckerberg, hogy az egyetemistáknak közös
ségi fóruma legyen. Mára a Facebook valódi 
közszférává nőtte ki magát, 60 millió felhasz
nálóval, akik átlagosan napi 19 percet tölte
nek e tevékenységgel, és hetente több mint 60 
millió fényképet töltenek fel rá.7 A Facebookon 
be lehet jelölni a barátokat, képeink is felke
rülhetnek, kérdőívek százait tölthetjük ki, lehet 
csoportokhoz csatlakozni, közcélokra pénzt 
gyűjteni, közösségi politikai vitákat bonyolí
tani, programokat szervezi, rajzolni, képeket 
és „vámpírharapást küldeni” . A Facebook az 
amerikai elnökválasztás vitáinak egyik kiemelt 
fóruma, naponta több ezer hozzászólással. Cso
portok alakultak a legkülönfélébb kulturális 
kérdésekre, például a Ligeti György- rajongói 
klubban koreai és német diákok vitatják meg 
Ligeti és a fluxus viszonyát. Az „Onnan tudod, 
hogy magyar vagy, hogy ...” közösség tagjai 
pedig összegyűjtötték nemzeti létünk sajátos
ságait, úgymint tejföl-fogyasztás, öngyilkos 
ötletek, Túró Rudi, illetve kenyérkérés a kínai 
büfé szecsuáni csirkéjéhez.
A Facebookhoz hasonlóan nagy hatást gya
korolhat az új médiatérre az OpenWeb-díjas 
Kaltura projekt (www.kaltura.com), mellyel
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csoportosan lehet filmeket, videókat szerkesz
teni. A Kaltura a Wikipedia közösségi tartalom
alkotási tradícióját szeretné a vizuális kultúra 
világába bevezetni, ezért nemrégiben partner
ségi megállapodást kötött a Wikipediával a 
wiki oldalak videóanyagokkal való felélénkí
tésére. A kezdeményezés a vizuális emlékezet
építés földrajzi és politikai határokon átívelő, 
kollaboratív lehetőségét ígéri.

Kollaboratív virtuális játékvilágok
A sokszereplős online játékokra8 megannyi pél
da említhető az Everquesttől és a SecondLife- 
on át a World of Warcraftig. A számítógépes 
játékok körül izgalmas társadalomtudományi 
vita folyik, amely régen elszakadt a játékok ká
ros pszichológiai hatásának boncolgatásától. A 
tét például annak a jelenségnek a feltérképezé
se, hogy a virtuális világokban hogyan műkö
dik a külső jogrendszer, a gyártók technológiai 
szabályai, a közösségi megoldások és az egyéni 
önsegély szabályozási négyese. A LamdaMOO 
játékban brutálisan megerőszakolták az egyik 
játékos virtuális karakterét, valós traumát okoz
va ezzel az online identitás megalkotójának.9 
Mint minden virtuális világban, a tett szavak
kal történik, szavakba kell foglalni a mozdula
tainkat, cselekmény és szó többé nem választ
ható el. E történet kapcsán minimum három 
szabályozási kérdés merül fel: 1) kell-e ezzel 
a traumával a hagyományos külső jogrendszer
nek foglalkoznia, 2) a gyártónak kellene-e úgy 
megalkotnia a szoftver, hogy ne lehessen az 
erőszakolót, ha úgy látja helyesnek.
Sokan legyinthetnek a példára, csakhogy 
mindeközben virtuális harceszközök és egyéb 
értékek százai cserélnek gazdát valós pénzért 
online piactereken, és különböző országok ál
lampolgárai dolgoznak napi tizenkét órát valós 
bérért virtuális szántóföldeken. Hogyan érté
keljük e virtuális világok kulturális normáit, 
vizuális terét, hétköznapi kultúráját és kortárs 
művészetét? Érdekli-e kortárs szociológiát,

kulturális antropológiát, jogtudományt, eszté
tikát, kultúratudományt, politológiát, vizuális 
kultúrát, művészettörténetet e milliók által for
mált tér?

Mi a különbség?

A demokratikus kultúra sokféle területen fejt
heti ki hatását a politikai kampányoktól az új 
nemzetbiztonsági nyomozati módszerekig. 
Négy lehetséges hatást említek:
-  jó néhány megszokott fogalmunkat más ér

telemben kell majd használnunk;
-  médiaszabályozási paradigmák, intézményi 

rendszerek formálódhatnak át;
-  a hagyományos média és a demokratikus 

kultúrára épülő közösségi szoftverek köl
csönhatása erősödhet;

-  a folyamat a hagyományos értelmiségi atti
tűdök átgondolását kívánja meg.

Az első változásra példa a kibertér, online világ, 
internet-tér és hasonló meghatározások átgon
dolásának szükségessége, azaz elválasztható-e 
az interneten töltött életünk a nem internetes vi
lágunktól? Amikor e-mailt írunk megbántott jó 
barátunknak, de mert nem békül, ajándékot kap 
a Facebookon, vagy. könyvet rendelünk neki az 
Amazonon, s ha még mindig duzzog, felhívjuk 
telefonon, ha nem veszi fel, irány a metró, fel
keressük, kopogtatunk, nincs otthon, erre írunk 
neki a Blackberryről, megrezegtetjük a laptop
ját MSN-en, esetleg kommentet helyezünk el a 
blogján, nos, akkor e folyamat online és offline 
elemei elválaszthatóak-e? Hol vagyunk, amikor 
éppen wiki-oldalon jegyzeteljük egy konferen
cia vagy sajtótájékoztató történéseit? Itt vagy 
ott? E különböző mediális és nem mediális te
rek összefonódnak, és egységes kommunikáci
ós teret képeznek. Vannak dolgok, amelyeket 
csak offline térben jó csinálni, példa ide nem 
kell, és vannak dolgok, amelyek online jobbak, 
és ide sem kell példa.
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A második változást nyilván nem lehet e cikk
ben részleteiben kifejteni, de a felszín egy ré
szét le lehet írni. A demokratikus kultúra a 
médiaszabályozás intézményrendszerétől új 
stratégiai terveket kíván, elsősorban a mé
diaszabályozó új szerepeit illetően. A média
szabályozásnak a demokratikus kultúra által 
kialakított és belakott, konvergenciára épülő 
tereket egységben kell látnia, ahol a tartalmak 
egyik médiaplatformról a másikra áramlanak.10 
A médiaszabályozónak például át kell gondol
nia, hogy e konvergens térben milyen hatékony 
filter-mechanizmusok alkalmasak a tartalom 
szűrésére, milyen szinten érdemes szűrni, és 
mennyiben számíthat a szabályozás a piaci 
és közösségi megoldásokra (megvásárolható 
intemetfilterek, melyek hatékonyan kiszűrik a 
gyerekekre ártalmas tartalmakat). A demokra
tikus kultúra átformálhat olyan hagyományos 
médiajogi fogalmakat, mint a rágalmazás és a 
becsületsértés. A konvergenciára épülő médiá
ban sokszor gyorsabb és hatékonyabb megoldá
sok állnak rendelkezésre, mint a jogi eszközök. 
A becsületünket csorbító online tényállítás után 
úgy is dönthetünk, a tömegmédiához fordulunk, 
és hírt csinálunk az ügyből, esetleg felfogadunk 
valakit, aki minden vonatkozó blogon cáfoló 
nyilatkozatot helyez el kommentként.
Ám mielőtt a szabályozási részleteket átgon
dolnánk, érdemes feltárni az adott médiasza
bályozás mögött megbújó médiakulturális 
koncepciót. A kulturális szociológia szerint 
a közbeszéd látszólag komplex vitái többnyi
re visszavezethetőek valamely bináris kódra, 
tiszta/szennyezett, elhasznált/megújult, és így 
tovább. A médiaszabályozási vitákra is igaz, 
hogy többnyire van egy morális előfeltevés, a 
bináris kód valamelyik oldala, és erre épül fel 
az elmélet disneylandi rózsaszín kastélya. Ha 
felfedezzük e bináris kódot és a médiaszabá
lyozás elméleti paradigmáit valamely konkrét 
szabályozási javaslat mögött, az nagyban segít
het a higgadt vitában.

A harmadik hatás lényege, hogy a demokra
tikus kultúra médiája és a tradicionális média 
közötti kollaboráció mind intenzívebbé válásá
ra lehet számítani. A közösségi szoftverek tar
talmuk jelentős részét a tömegmédiából nyerik, 
ám az új média is formál a hagyományoson. 
A New York Times online verziója videókkal, 
kommentekkel, fotósorozatokkal gyakran sok
kal izgalmasabb, mint a napilap bármely koráb
bi formája. A blogoszféra bizonyos nem költ
ségigényes közvetítési tevékenységeket jobban 
el tud látni, mint a tradicionális média, például 
a Virginia Tech-i diákvérengzés idején a CNN 
diákblogokból, mobiltelefonos közvetítésekből 
és a MySpace nevű közösségi oldalról nyerte 
legfontosabb anyagait. Az amerikai elnökvá
lasztásnak pedig egyik fontos különlegessége a 
CNN-, YouTube-, ABC-Facebook-viták, azaz a 
régi és az új média szervezett együttműködésé
nek jelenléte.
A negyedik változás, és talán ez a legérzéke
nyebb probléma, az identitás-képünkkel kap
csolatos. Amikor arról beszélek, hogy a demok
ratikus kultúra intim családi hétköznapjainkat 
is átrajzolhatja, nem arra utalok, hogy sokunk 
ébredés után gyakran előbb érinti meg tőle 
jobbra fekvő laptopját, mint a tőle balra heverő 
szerelmét. Sokkal inkább berögzött értelmiségi 
attitűdökre gondolok, például a vizuális kultúra 
térnyerésétől való idegenkedésre, vagy arra a 
rémült iszonyatra, amely a gyermekek virtuá
lis világokban, közösségi weblapokon, televí
ziós és filmkultúrában való barangolását kísé
ri, avagy a blogszféra névtelen, szókimondó 
stílusától való finomkodó távolságtartásra. Ki 
ne találkozott volna már az értelmiségi prototí
pusával, aki mámorító boldogságként éli meg, 
hogy tíz éve elromlott tévéjét (nem is volt soha 
neki) a lomtalanításra maga vitte le az utcára. 
Nyilván mindenki ott talál boldogságot, ahol 
szeretne, de a résztvevői kultúra korában kér
dés, nem abból marad-e ki a számítógépet ma
ximum e-mailre használó értelmiségi, amelyre
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leginkább büszke, az értelmiségi létformából, 
amelyből aligha hagyható ki a kortárs kultúra 
iránti érdeklődés és a közszférában folytatott 
vitában való részvétel.
Nem érdemes úgy beszélni a demokratikus 
kultúráról, hogy a hozzá kapcsolódó potenciá
lis veszélyek halmazára ne térnénk ki. A digitá
lis kultúrában az az érdekes, hogy ugyanazon 
technológiák teszik lehetővé az önkifejezés új 
formáit, amelyek egyúttal veszélyt is jelente
nek számára.11 A demokratikus kultúra súlyos 
csapásokat mérhet a magánszféra világára, kü
lönös tekintettel személyes adatainkra, egyes 
elméletek szerint társadalmi polarizálódáshoz 
és az extrém vélemények fokozott jelenlétéhez 
vezethet12, és nehézzé teheti a káros tartalmak 
kiszűrését. Az internet megalkotásánál azt üd
vözöltük, hogy létrejöhet a globális emlékezet, 
végtelen számú archívummal, személyes törté
nettel, közösségi emlékekkel. Mára az internet 
kapcsán az egyik legfontosabb kérdéssé a felej
tés vált: hogyan törölhető ki a globális emléke
zetből az idétlen gyermekkori videó, a kínossá 
vált virtuális identitás, és miként kerülhető el a 
különböző online oldalakon elhelyezett infor
mációk integrálása és üzleti kiaknázása.
Nem gondolnám, hogy a demokratikus kultúra 
minden egyes megnyilvánulását ünnepi vagy 
kritikai megítélés tárgyává kell tenni. Nem is 
szeretném a demokratikus kultúrát és techno
lógiai infrastuktúráját a durkheimi szent és pro
fán dichotómiát alkalmazva feldicsőíteni avagy 
elmarasztalni.13 A cél egyfajta szatellitfelvétel 
volt -  morális kitételek és követelések elkerülé
sével. A magyar médiakritika egyik válságtüne
te, hogy sok esetben eleve adott tényként kezel 
morális felvetéseket. A demokratikus kultúrát 
sokféleképpen lehet megítélni, de figyelmen 
kívül hagyni nem érdemes. Sőt, most már, bár
mennyire is lenyűgöző a Beinecke-könyvtár 
halvány pírban derengő belső tere a Gutenberg 
Bibliával, nem is szabad.
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A  Web 2.0 kritikája

KOLTAY Tibor

A Web 2.0 fogalma, amelyet leginkább a 
biogokhoz kapcsolódó és ott is zajló vitákból 
ismerünk, ellentmondásokat hordoz magában 
és egyelőre kevés a tudományos jellegű írás er
ről a témáról.1
A Web 2.0 nemcsak technológiáról szól, ha
nem felhasználói attitűdökről is, azaz együttes 
tudásról, intelligenciáról, a felhasználóról mint 
termelőről, nyitott tartalomról, könnyű haszná
latról, gyenge kontrollról.2 
Elsősorban a felhasználó mint termelő, azaz 
tartalmak létrehozója és persze az attitűdök 
kérdése az, amely arra kell késztessen bennün
ket, hogy kritikusan vizsgáljuk meg, mi is a 
Web 2.0.
A világban és idehaza is főként a Web 2.0 és a 
rá épülő Könyvtár 2.0 leíró jellegű vagy éppen 
(szinte korlátlanul) lelkes ismertetéseivel talál
kozunk, ezért az alábbi írás a Web 2.0 kritikáját 
állítja a középpontba. Összeállításom szándé
koltan egyoldalú és (remélhetőleg) provokatív. 
Nem tárgyalom a Web 2.0 összetevőit sem, hi
szen erről bőven találunk irodalmat.3 
Talán hozzá sem kellene tennem, nem kívánok 
ugyanakkor lemondani arról, hogy érvelésem 
kellően megalapozott legyen.

Mi a Web 2.0?

A Web 2.0 elnevezést bizonytalanság terhe
li. Nem arról van szó, hogy számos, egymás
sal versengő definíciója volna, inkább számos 
különböző dolgot jelölnek vele. Egyesek ezek 
közül ellentmondanak egymásnak, mások átfe
désben vannak egymással, de legfőképpen nem 
kompatíbilisek egymással. Röviden szólva a 
Web 2.0 egyszerre szól elgondolásokról, visel
kedésmódokról, technológiákról és ideálokról. 
Ráadásul az az állítás, hogy fő jellemzője a 
Web 1.0-ból a Web 2.0-be történő átalakulás, 
állapotváltozás, felveti annak kérdését, hogy 
milyen mértékben történt meg vagy zajlik ez a 
változás, amelyet valami új váltott ki. Kérdez
hetjük azt is, hogy nem arról van-e szó, hogy 
mindez annak újra kimondása, amit korábban 
egyszerűen a Web néven emlegettünk, és csak 
új elrendezésben kapjuk, avagy új fényben tű
nik fel. (Tegyük még hozzá, hogy a Web 1.0 el
nevezést korábban soha senki nem használta.) 
Számos internetes fejlesztés, alkalmazás, tevé
kenység tekinthető úgy, mint a Web 2.0 példá
ja, önmagukban azonban nem képezik annak
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alkotórészét. A Web 2.0 inkább fogalmi keretet 
ad, amely lehetővé teszi, hogy az egyszerűség 
kedvéért Web 2.0 elnevezéssel illetett sokféle 
jelenséget és eseményt egymással összefüggés
be hozzuk és értelmezzük.4 
Tim Berners-Lee szerint a Web 2.0 elnevezés 
afféle szakzsargon, senki sem érti, mit is jelent. 
A Web 2.0 alapvetően ugyanazokat az alkal
mazásokat használja, mint a Web 1.0, és a web 
amúgy eddig is azt szolgálta, hogy az emberek 
összeköttetésben álljanak egymással.5 
(A rend kedvéért említsük meg, hogy Berners- 
Lee volt az, aki a kilencvenes évek elején „ki
találta” a World Wide Webet, ma pedig egy to
vábbfejlesztett, „jelentéssel bíró” „szemantikus 
web” kialakításán fáradozik.6)

A Web 2.0 jellemzői

A Web 2.0-t négy fő összetevője alapján érde
mes jellemeznünk. Ezek a következők:
-  a technológia,
-  a gazdasági vonatkozások,
-  a felhasználók,
-  a filozófia.

A technológia
Ezt a kérdéskört röviden említve elmondhat
juk, hogy a Web 2.0 elnevezéssel olyan meg
közelítéseit illetjük, amelyek a weboldalak és 
az általuk kínált szolgáltatások tervezéséhez és 
funkcióihoz használhatók. Ezek a megközelíté
sek az elmúlt években jelentek meg, és olyan 
technológia-alkalmazásokat írnak le, amelyek 
adatok manipulációjának és prezentációjának 
emberek és számítógépes eszközök interakció 
útján való megvalósulását részesítik előnyben.

A gazdasági vonatkozások
A Web 2.0 olyan üzleti modellt jelent, amely a 
pénzügyi sikert úgy éri el, hogy embereket és 
adatokat az internet útján értelemmel bíró áru
cserében kapcsol össze. Ennek a legegyszerűbb
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formája, amikor a webes cégek olyan szolgál
tatásokat nyújtanak a hirdetőknek, amelyek le
hetővé teszik számukra, hogy pontosan célzott 
marketing kommunikációval érjék el azokat a 
felhasználókat, akik várhatóan leginkább elfo
gadják ezt a marketinget. Ez a marketing kom
munikáció azzal hat, amivel a hirdetés a leg
jobban hathat. Azzal, hogy ingyenes és csábító 
szolgáltatásokat kínálnak, ezek a cégek olyan 
közönséget hoznak létre, amelyet nagyon haté
konyan szólíthatnak meg a hirdetők. Ezek a fo
gyasztók viszonzásul biztosítják a vállalkozá
sok pénzügyi sikeréhez szükséges bevételeket. 
Maga Tim O ’Reilly, a Web 2.0 „kitalálója” 
2004-ben azért látta értelmét a Web 2.0-nek, 
mert számos programozó munka nélkül volt, 
és nem volt érdeklődés a webes alkalmazások 
iránt, miután a dot.com összeomlás néven is
mert válság bekövetkezett. A válságot túlélő 
internetes cégek megtapasztalhatták, hogy me
lyek azok az üzleti megközelítések, amelyek 
működhetnek.7
A web üzleti sikerének alapját sokan afigyelem- 
gazdaságbm. látták. Elogy ennek természetét 
megértsük, érdemes tudnunk, hogy a klasszikus 
gazdaság alapvető tétele a javak szűkösségének 
képzete. A gazdaság azon alapszik, hogy bár
mely megtermelt áruból korlátozott mennyiség 
áll rendelkezésre.
Az információgazdaságban ez megváltozik. 
A hiány kevésbé a termelés korlátain múlik, 
inkább olyan mesterséges akadályokon, mint 
például a szerzői jogi védelem. Van viszont a 
hiánynak egy speciális formája, amikor egyes 
termékek kezdeti létrehozásához korlátozott 
input áll rendelkezésre. Miután azonban létre
jöttek, az újbóli előállítás költségei a nullához 
közelítenek. Ilyen például a zene. A kezdeti 
előállítási költségek (stúdióépítés, zenészek és 
hangmérnökök alkalmazása stb.) után a digitá
lis formában létező és rendelkezésre álló zene 
költsége a fogyasztó számára alacsony, sőt az 
illegális fájlmegosztó rendszerekben nulla, ha
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eltekintünk azoktól a költségektől, amelyet a 
számítógépek megvásárolása, az internet hasz
nálata, a villanyáram ára stb. jelent.
A hagyományos gazdaságban a tárgyaknak bel
ső értéke van a piacon, amely az emberek által 
nekik tulajdonított értékén alapszik. A digitális 
tartalmak előállítói azt állítják, hogy termé
kük határhaszna több mint nulla. E termékek 
fogyasztói a kezdeti eladáson túl viszont nem 
látnak e termékekben pénzbeli értéket.
Az úgynevezett P2P (peer to peer) fájlcserélő 
rendszerek használói nem tolvajok abban az 
értelemben, hogy olyan közgazdasági érvelést 
alakítottak ki, amely szerint az érték az első el
adás után eltűnik, ezért az előállítók nem teszik 
helyesen, hogy azon túl is anyagi ellenszolgál
tatásra tartanak igényt. A digitális fájlokat fize
tés nélkül letöltő fogyasztók lopásban vétkesek, 
ami jogi értelemben igaz is. Mindez azonban 
feltételezné, hogy az előállítók és a fogyasztók 
azonos etikai alapokon álljanak, és egyetért- 
senek abban, hogy mi tekinthető etikátlannak. 
Valójában viszont eltérő etikai rendszerek
kel állunk szemben. Hasonló a helyzet ahhoz, 
amikor egy kannibál semmi problémát sem lát 
abban, hogy más emberek húsát eszi, míg a ke
resztény vagy számos más vallásos meggyőző
dés immorálisnak tekinti ezt.
Egy kisvárosban senki sem kezdene üzleti be
törésekbe, mivel az ellopható javak száma kor
látozva van, ráadásul nyomasztó annak az esé
lye, hogy elkapják.
A modem digitális gazdaságban mindenki 
ugyanabban a nagy városban él, ahol senki 
sem törődik különösebben azzal, hogy mit csi
nálnak a többiek. Egy kisvárosban hallanánk, 
ahogy a kisbolt tulajdonosa tolvajt kiállt, ebben 
a környezetben a kiadók kiáltásai eltűnnek az 
általános sürgés-forgásban.
A figyelem természete olyan ebben a világban, 
mint amikor egy fát nézünk, tudjuk, hogy az 
egy fa, de az egyes levelekre csak ritkán fordí
tunk figyelmet.

Tíz ember, aki egy úszó jégtáblán rekedt, na
gyobb figyelmet fog szentelni a nem-megújít- 
ható élelmiszerkészlet igazságos elosztásának 
(és az esetleges lopásnak) mint ugyanaz a tíz 
ember egy banketten. Arról van tehát szó, hogy 
a digitális források felhasználóinak egy cso
portja közönyös az általánosan elfogadott nor
mákkal szemben.
A tárgyaknak vagy helyzeteknek azzal adunk 
jelentést, hogy figyelmet szentelünk nekik}
Ezt a megállapítást alapozzák meg Michael 
Goldhabemek, a figyelemgazdaság legjelentő
sebb teoretikusának gondolatai. Goldhaber sze
rint ez a gazdaság a kibertérben képes működ
ni, hiszen a weben a linkek kiváló eszközei a 
figyelem továbbításának. A figyelemből hiány 
van, mert csak emberek nyújthatják. Nem min
denki kap egyforma figyelmet, akinek (aminek) 
azonban nagyobb figyelmet szentelünk, az job
ban bevésődik az emlékezetünkbe, és könnyeb
ben fizetünk érte.9
Az illegális letöltések kérdésére visszatérve 
azt mondhatjuk, hogy az csupán a „figyelem 
fájának” egyetlen levele. A digitális források 
illegális használatát tehát nem társadalmi tabu 
tiltja, csupáncsak arról van szó, hogy a felhasz
nálók választhatnak, figyelembe veszik-e a til
tást, vagy (ami gyakrabban történik) figyelmen 
kívül hagyják azt.
Az illegális fájlletöltők szemében ugyanis az 
információk terjesztésének rendszere nem elég 
hatékony, mert az megítélésük szerint mester
séges hiányt teremt.
Számtalan, a webre feltett anyag soha nem kelt 
semmiféle figyelmet, vagyis nem fogyasztják 
ezeket, nincs rájuk kereslet, hiszen túlságosan 
sok információ érhető el.
Ha az anyagi javak előállítását korlátozta a fo
gyasztás képessége, az információ mennyisé
ge növekedésének még inkább korlátozottnak 
kellett volna lennie, feltéve, hogy a gazdasági 
növekedés mozgatórugói ugyanazok voltak. 
Más szóval az információs ágazat hatalmas nö
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vekedése teljesen ésszerűtlen a hagyományos 
közgazdaságtudomány nézőpontjából. Valami 
más magyarázatra van szükség.10 
Ez éppen az információs társadalom, a tudásala
pú iparágak és a figyelemgazdaság kialakulása. 
Azzal, hogy az információ a földnél, az ásvá
nyi nyersanyagoknál és az energiahordozóknál 
is értékesebb erőforrás lett, valamint, hogy a 
fogyasztók figyelme, ideje a leginkább korlá
tos paraméter az egész rendszerben, egyre ha
tékonyabb és egyre gátlástalanabb eszközökkel 
működő tudás-, valamint kultúra- és szórakoz
tatóipar alakult ki. Ezek már nem a hagyomá
nyos, közös építkezésen alapuló tudományos 
és művészeti alkotótevékenységet bátorítják, 
hanem termékeket, sok esetben gyorsan avuló 
divattermékeket állítanak elő.11

A felhasználók
A Web 2.0 fogalomrendszere olyan szolgálta
tások és tevékenységek leírására tett kísérlet, 
amelyek új típusú médiafogyasztók létrehozá
sát teszik lehetővé. Ezek a fogyasztók elkötele
zettek, aktívak és részt vesznek a legfőbb inter
netes ügyletben, a „tartalom” létrehozásában, 
fenntartásában és kiterjesztésében, ami az in
ternet használatának legfőbb bázisa. Ahogyan a 
Web 2.0 más aspektusai kapcsán már láttuk, ez 
nem teljesen új. Az internet felhasználóit min
dig is másnak tekintettük, mint a hagyományos 
médiafogyasztókat, mivel felhasználók, nem 
pedig közönség, hallgatóság. A Web 2.0 azt 
sugallja, hogy az aktív felhasználók száma és 
tevékenységük minősége jelentősen megnőtt.

A filozófia
A Web 2.0 filozófiája a hagyományos demok
ratikus értékek hangsúlyozására épül, ami a 
választás szabadságát és az egyén lehetőségei
nek kiszélesítését emeli ki. Az ilyen és hasonló 
érvelések már a web megjelenése előtt is létez
tek. A Web 2.0 esetében azonban az interneten 
belüli egyenlőségről van szó, nem társadalmi 
egyenlőségről.

A Web 2.0 szószólói többféle módon állítják, 
hogy az a web folytatása, méghozzá annál fej
lettebb módon. Az állítások között szerepel az 
is, hogy a Web 2.0 visszatérést jelent a web 
előtti internetes megközelítésekhez és lehető
ségekhez, sőt tulajdonképpen egy második kí
sérlet arra, hogy kivívjuk azt, amit eredetileg 
el akartunk érni a webbel. Sok tekintetben ez 
mind igaz, mivel nincs a fejlődésnek olyan vi
lágos logikai útja, amelyet követhetnénk. Az, 
hogy közvetlenül 2004 előtti megközelítésekre 
és viselkedésre utalnak, miközben azt is állít
ják, hogy a Web 2.0 olyasmit nyújt, ami a web 
állítólagos első verziójával szakít, ellentmon
dás. Éppen ez az ellentmondás teszi azonban a 
Web 2.0-t eladhatóvá, így lesz belőle egyszerre 
a múlt, a jelen és a jövő reprezentánsa.12

A kizsákmányolás kérdése

A Web 2.0 -  ahogy erről már szóltunk -  ereden
dően a dot.com válságot követően jött létre. Ko
rai kereskedelmi korszakában az internet nem 
vált be árucikkek eladására, viszont kitűnően 
szerepelt az agresszív reklám, a népszerűsítés 
és a gazdasági lufik eszközeként. Valami másra 
volt azonban szükség, és a túlkínálat létrehozá
sának ravasz, kifinomult formái alakultak ki a 
Web 2.0 segítségével.
A Web 2.0-át körülvevő diskurzus igen csábí
tónak tűnik olyan fogalmak hangsúlyozásában, 
mint a demokrácia, részvétel és a felhasználók. 
Ennek jó oka van. A Web 2.0 technológiák vá
gyat keltenek, örömet szereznek és a szórako
zást szolgálják.13 Az emberek ráadásul szeret
nek ott lenni, ahol mások vannak; szeretik azt 
csinálni, amit mások csinálnak, ezért készek a 
kompromisszumokra.14
Közösségi hálózatokat például legtöbbször nem 
a bennük található tartalomért vásárol fel va
laki, hiszen nem nyilváníthatja tulajdonának a 
felhasználók által létrehozott tartalmakat, bár a 
Facebook ezt próbálja. A befektető a tartalom
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nak a felhasználók által létrehozott kontextusát 
veszi meg. Ilyen módon a részvétel architektú
rája egyben a kisajátítás és a kizsákmányolás 
architektúrájává válik, amely a felhasználókat 
a piacon eladható áruvá változtatja.15 
Aközösségi hálózatokban egyre többen vesznek 
részt, viszont egyre kevesebb média-mágnás 
szolgáltatja és tartja ezeket fenn.16 A megosz
tott architektúrák útján a cégek „felhasználóik 
hátán utaznak”, a felhasználók által létreho
zott tartalmakat használják, azokat archiválják, 
vagy azokhoz interfészeket hoznak létre. Az 
utóbbi példái a Youtube, a Flickr, a Myspace és 
a már említett Facebook.17 
Mindezzel kapcsolatban számos (vitriolos) 
megjegyzéssel és meghatározással találkozunk. 
Az egyik szerint a Web 2.0 annak a művészete, 
hogy a pénzt és az anyagiaktól független tevé
kenységet úgy házasítsuk össze, hogy az utóbbi 
művelője ne érezze palimadámak magát. Más 
szóval az a kérdés, hogy miként tehetik egyes 
vállalkozók, cégek pénzzé a szociális hálóza
tok résztvevőinek munkáját és jelenlétét anél
kül, hogy azok résztvevőit ez rosszul érintené. 
Megint más megfogalmazásban az internete
ző tömegeket éhbérért dolgozó brigádokként 
használják. Mindez olyan környezetet teremt, 
ahol -  talán jobban, mint valaha -  egyre keve
sebbek egyre gazdagabbak lesznek azzal, hogy 
az egyre kevesebbet keresők nagy tömegét 
használják.
Természetesen tudjuk, hogy az internet létrejöt
te óta léteznek „társadalmi kísérletek”, amelyek 
az üzleti szféra hatalmát és az üzleti szellem 
elterjedését kívánják egyensúlyozni.18 Ezekről 
azonban itt nem szólunk részletesebben.

A Web 2.0 és a könyvtárosképzés

A puszta tény, hogy könnyű használni, nem je
lenti azt, hogy könnyű a Web 2.0-t jól hasz
nálni.
A Web 2.0 társadalmi irányultságú kritikáiban

nem találkozunk a tartalom minőségének kér
désével, ami azonban kell, hogy foglalkoztassa 
a könyvtárakat és a könyvtárosokat. Az üre
sen csillogó technológia mellett tartalomnak 
és céloknak is kell lennie a Web 2.0-ban vagy 
Könyvtár 2.0-ban.
Hogy a Web 2.0 fenyegeti-e a hagyományos 
könyvtári szolgáltatásokat, vagy hogy új lehe
tőségeket és képességeket hoz-e, vita kérdése. 
Nem kétséges ugyanakkor, hogy a könyvtári 
világnak ismernie kell, a Web 2.0 tehát része 
lehet a könyvtárosképzésnek. Egyaránt lehet 
annak tartalma és eszköze.
Amíg a Web 2.0 népszerű elfoglaltságként 
nagy nyilvánosságot kapott, a könyvtárakra 
gyakorolt hosszú távú hatásai nem világosak. 
Leghelyesebb tehát, ha a középutat választjuk: 
nem ignoráljuk, és nem is esünk túlzásokba 
használatával.
A Web 2.0 problémája alapvetően nem techni
kai kérdés. A könyvtáros hallgatóknak mint a 
jövő információs szakembereinek tudniuk kell, 
hogy összetett kérdésekről van szó. Többet kell 
tudniuk a Web 2.0-ről, mint az átlag felhasz
nálónak. Az oktatónak vigyázniuk kell, mert a 
hallgatók jól (és náluk jobban) ismerik a Web 
2.0 eszközeit, ráadásul nem kelt bennük jó be
nyomást az amatőr és nem megfelelő megkö
zelítés.19

Hogyan tanítsuk tehát a Web 2.0-vel 
kapcsolatos ismereteket?
2007 júliusában felmérés készült az Amerikai 
Egyesült Államok és Kanada 59 könyvtáros- 
képző intézményének az ALA által akkredi
tált kurzuskínálatáról. A tanszéki weboldalak 
elemzése azt mutatta, hogy csupán 6 egyetem 
(10%) kínált Web 2.0-ás kurzust, ebből is há
rom koncentrál kifejezetten erre a témára, a 
másik három részben tartalmazza azt. E-mail- 
ben is megkeresték a tanszékeket. A tizenkét 
válaszból hat negatív volt. A pozitív válaszok 
közül egy csupán tervezett kurzus volt. A töb
bi öt program nem önállóan foglalkozik a Web
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2.0- val, hanem számos vonatkozását tárgyalja, 
más témákba integrálva.20
Hasonló képet kapunk abban a cikkben, amely
re az előbbiekben már hivatkoztam. Ebben, a 
Web 2.0-nak a könyvtárosképzésben betölten
dő helyével foglalkozó írásban David Bawden 
és Lyn Robinson a londoni City Egyetem, 
Theresa Anderson a Sydney Műszaki Egyetem, 
Jessica Bates a dublini University College, 
Ugne Rutkauskiene a Vilniusi Egyetem, Polona 
Vilar a Ljubljanai Egyetem oktatói mutatják be 
tapasztalataikat. Az oktatást felmérő körkép 
azt mutatja, hogy minden tanszék óvatosan és 
fokozatosan vezeti be a témát. Írországban, 
Litvániában és Ausztráliában van kifejezetten 
a Web 2.0-val foglalkozó (de nevében azt nem 
viselő) kurzus. A többi helyen már meglevő 
kurzusokba integrálták a témát.21 
Etikai problémák is felmerülnek a Web 2.0-val 
kapcsolatban. Mivel a hozzá kapcsolódó tech
nológiák és szolgáltatások csak korlátozottan 
veszik figyelembe a személyes adatok védel
mét és a szerzői jogot, a könyvtárosok közszol
gálati ethosza olyan értékes összetevő, amelyet 
figyelembe kellene venni a jövő technológiái
nak építésében.22

Záró gondolatok

A Web 2.0-val kapcsolatos kritikus (kritikai) 
szellemet kívántuk felébreszteni ezzel az írás
sal. Nincsenek ugyanis egyszerű, olcsó és gyors 
megoldások.
Ha a könyvtári weboldalon blog is van, nem 
változtat azon a tényen, hogy a fiatal olvasók 
jelentős része a Google-t tekinti az információ- 
szerzés elsődleges forrásának. Van tehát felada
ta a könyvtárosoknak az információs műveltség 
oktatása terén is.23
A kritikai szemlélet nem korlátozódhat a Web
2.0- ra, hiszen az -  mint fent bizonyítani igye
keztünk -  a társadalom egészének információ
szerzési szokásaiba és rendszerébe ágyazódik

be. És ezzel még nem is mondtunk sokat! 
Éppen ezért igazak és fontosak Paul Ginsparg 
alábbi szavai (aki 1991-ben hozta létre 
az arXiv nevű nyílt hozzáférésen alapuló 
preprintgyűjteményt): Számtalan dolog van, 
ami nem változik a web meglétével. Az oktatás 
és a tanulás számos vonatkozása ugyanolyan 
marad. A bizonytalan eredetű információkat 
továbbra is független szakértők véleményére 
alapozva kell megítélnünk. Megtanultuk, hogy 
az információ nagy mennyiségének könnyű el
érhetősége nem feltétlenül vezet ahhoz, hogy a 
közvélemény jobban legyen informálva. Sok
kal inkább megnehezíti, hogy megtaláljuk a 
megbízható jelet a vélemények tengerében, 
miközben az emberek leginkább olyan infor
mációkhoz vonzódnak szívesen, amelyek már 
meglevő nézeteket támasztanak alá, amit az új 
információs technológiák virtuálisan garantál
nak, sőt könnyen megtalálhatóvá is tesznek.24 
Ne felejtsük el, hogy korunk jelszava „minden 
új és mindent most”. Az új médiumok körüli 
felhajtás nem új, de a Web 2.0 mögött álló mar
keting gépezet -  úgy tűnik -  túl gyors sebes
ségre van állítva.25
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A  fordulat
Információkeresés-kutatás és perspektívája: 

a kognitív szemlélet

Jelentős összegző művet írt az információtudomány nemzetkö
zi kutatói élvonalából ismert, hosszú évek óta együttműködő két 
szerző: Peter Ingwer sen és Kalervo Järvelin. A  dán-finn szerzőpá
ros hosszú kutatási periódus összegzésére, átértékelésére és átér
telmezésére vállalkozott. Körültekintő és kritikus visszatekintéssel 
foglalják össze az információ-visszakeresés (Information Retrieval, 
IR)> és az információkutakodás, közkeletű szóval információkere
sés (Information Seeking/Searching, IS) közel ötven éves kutatás- 
történetét. A szerzők a két terület (IR&S) eredményeit integráltan 
tárgyalják, sokrétűen elemzik az empirikus kísérletek eredménye
it, hogy végül eljussanak az elméleti keretek körvonalazásához. A 
további fejlesztéseknél a kognitív szemlélet érvényesítését látják 
szükségesnek.
A kötet egyszerű -  a „kemény” tudományok címadási szokásait 
némiképp fölrúgó irodalmias -  főcímével a szerzők a közel sem 
egyszerű témakörre szeretnének utalni. A címválasztáshoz az elő
szóban külön magyarázatot fűznek: „itt az ideje, hogy visszatekint
sünk és előre is tekintsünk, hogy az információkeresésről és infor-

' A recenzióban az angol rövidítéseket használom.
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INGWERSEN, P e te r-JÄRVE- 
LIN, Kalervo

The turn : integration of infor
mation seeking and 
retrieval in context. -  Dordrecht: 
Springer, 2005. -  XIV,
448. p. -  (The Kluwer interna
tional series on information 
retrieval; 18)
ISBN 1 -402-03850-X

1-4020-3851-8 ; 1-4020-3850-X ; 
978-1-4020-3850-1 ; 978-1- 
4020-3851-8
e-kiadás: DOI: http://www. 
springerlink.com/content/141827/

máció-visszakeresésről új, integrált módon gondolkozzunk: 
a szűk, egymástól elszigetelt kutatási ösvényekről széles su- 
gárútra kell rátérnünk.” (VII. old.) A fordulat a kognitív fo r 
dulatvétel szükségességét jelenti: a szerzők meggyőződése 
szerint a kognitív szemlélet kiterjesztése jelentheti a sok 
ponton megtorpanó és elavuló (könyvtári) hagyományokra 
alapozó információkereső rendszerek továbbfejlesztésének 
és korszerűsítésének zálogát.
A „kognitív fordulat” előzményei a 90-es évek elejére te
hetők: a recenziónk tárgyát képező The Turn Ingwersen 
1992-ben publikált monográfiájának ( Retrieval
Interaction, London : Graham) folytatásaként, továbbfej
lesztéseként is felfogható. A hangsúlyeltolódásokra a szer
zők maguk hívják fel a figyelmet: míg az 1992-es monográ
fiában az interaktivitás, az egyén mint kereső személy kog
nitív struktúrája, valamint az interfész funkcionalitása mint 
fontos  vizsgálandó jelenség jelenik meg, addig a 2005-ös 
műben ezek a kérdések az IR&S fókuszba helyezett, mély
ségeiben és komplexitásában bemutatott, dimenzionált kér
déseivé lépnek elő.
Az információtudományban a két információkereséssel 
foglalkozó terület más-más tudományterülettel ötvöződve, 
két elkülönülő ágazatban jelenik meg. Az 
szakeresés (IR) kérdéseivel a számítástudomány foglalko
zik: ez az ágazat az információtechnológiára alapozva az 
információ-visszakereső eljárások, eszközök, algoritmusok 
és rendszerek fejlesztésére összpontosít. Tárgya a potenci
ális információ kinyerhetősége, reprezentációja, tárolása, 
a keresés, szűrés és megjelenítés technikája. Az informá
ciókeresés (IS) kutatói ezzel szemben tárgyukat általában a 
társadalomtudományokhoz sorolják, és könyvtártudományi 
megközelítéssel szemlélődnek. Ingwersen és Järveiin kísér
letet tesz a két elszigetelődésre hajlamos kutatói közösség 
eredményeinek és szemléletmódjának összeolvasztására. 
Ezt a szándékot a kötet alcíme is jelöli: az információkere
sés és információ-visszakeresés integrációja összefüggésé
ben.
A szerzők meglátása szerint a két terület művelői nem so
kat kommunikálnak egymással, és nem vesznek tudomást 
egymás módszereiről, sem eredményeiről, holott a ha
tékony keresőeszközök megteremtéséhez éppen annyira 
nélkülözhetetlen az emberi információs magatartás, a fel-
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adatorientált kontextus figyelembevétele, 
mint amennyire megkerülhetetlen a prob
lémamegoldó helyzet, a tudásállapotok, 
kognitív struktúrák vizsgálatánál azoknak a 
technikai eszközöknek a figyelembevétele, 
amelyeket az emberek információszerzésre 
használnak.
A szerzők komplex szemlélettel, az elméle
ti megfontolások és empirikus vizsgálatok 
sokrétű elemzésével és egymásra vetítésé
vel kívánják segíteni a technikai eszközök, 
informatikai rendszerek és a felhasználói 
gyakorlat alakulását. A könyvben ezért ke
rül középpontba a kognitív szemlélet, az 
ember és gép közötti interakció, a problé
mamegoldó szituáció, a feladat, valamint 
kontextusai, a tudásszerzés módja, a tudás
típusok megismerése, az információkeresés 
és az információ felhasználása, a modellek, 
keretrendszerek, ezek elméletei és kutatási 
módszerei.
A kiindulópont a laboratóriumi modellek 
alapján kifejlesztett visszakereső módsze
rek tesztelésének, kísérleti eredményeinek 
áttekintése és kritikus összegzése. A külön
féle algoritmusok hatékonyságának méré
sére kifejlesztett laboratóriumi módszerek 
az ún. Cranfield-paradigmára alapozódnak. 
A paradigmára jellemző kísérleti mód
szerekkel az 1960-as évektől azt kutatták, 
hogyan lehet növelni a rendszerek keresé
si hatékonyságát. A laboratóriumi körül
mények között végzett vizsgálatok jól kö
rülhatárolható kísérleti tesztkollekcióval, 
adatbázison végezhetők el. A visszakereső 
algoritmusok hatékonyságának fő értékelé
si szempontja a releváns dokumentumok, 
illetve a releváns információk visszanye
résének rendszer-képessége. A relevancia
értékek a kereső-algoritmus precizitásának 
és a visszanyerés teljességének mértékét 
fejezik ki.

A laboratóriumi IR vizsgálatok a számítás- 
technikai fejlesztések homlokterében áll
nak. Ezek a kutatások -  amint azt a szerzők 
megállapítják -  nem vesznek tudomást a 
humán információkeresés jellegzetessége
it feltáró módszerekről és az IS-kutatások 
eredményeiről. A szerzők azt is belátják, 
hogy a laboratóriumi modellt sok kihívás 
és kritika érte, amiért a modell nem veszi 
figyelembe a valós szituációkat, a valós 
használókat, és nem tesz különbséget a ma
gasabb rendű relevancia elemei között sem: 
(a) a kognitív, (b) a helyzeti, (c) az algo
ritmusos és (d) a téma-relevancia között. A 
kereső személy feladatai, a feladatmegoldás 
fázisai, szituációs és kulturális környezete, 
valamint a kognitív adottságok nagyban 
befolyásolják a keresés menetét, stratégi
áját, a használó taktikáját, így magának a 
relevanciának a helyzeti és más különféle 
szempontú értékét is.

A szerzők az információ fogalmának nem 
abszolút érvényű meghatározását keresik, 
hanem az információ megértését és hasz
nálatát előtérbe helyezve alakítják ki az 
információ kognitív és kommunikációs 
szempontokat magában foglaló értelmezé
sét. Leírásaikhoz bevezetik a kondicionális 
kognitív információ fogalmát. Fontosságot 
kap mind az előállított, mind a befogadott 
információ a környező aktorok, aktusok 
és kontextusok jellemzőivel, változóival 
együtt. Valamennyi aktorral mint aktív 
közreműködővel számolnak: az interakci
óban a keresőrendszer is befogad, amikor 
a használó kérdését bináris jelekké transz
formálja, feldolgozza és visszaküldi a biná
ris jelkészletből nyelvi jellé transzformált 
eredményhalmazt az értelmező embernek, 
az ember számára értelmezhető formában. 
A humán oldalon a kérdésfeltevő személy
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a saját tudásszerkezetéből hoz létre infor
mációt, és ez alapján fogalmazza meg kér
dését. A fázis ugyanúgy transzformációnak 
tekinthető, mint az a helyzet, amikor egy a 
rendszer által visszaküldött és megjelenített 
adatot a felhasználó megért, információvá 
alakít, befogad. A befogadó tudásállapotát 
az új információ meg is változtatja.
E folyamatok kapcsán tárgyalnak a szerzők 
olyan jelenségeket, mint a kognitív szabad
esés (cognitive free fall) és rekonstrukció -  
a mondandónak egyik oldalról a kimondás- 
sal/továbbítással járó kontextustalanodása, 
másik oldalról pedig a befogadó kogníciója 
során az üzenet kontextusának rekonstrukci- 
ója és interpretációja. A kontextus eltűnése, 
majd rekonstrukciója során az egyik aktor 
által előállított, továbbított majd a másik 
aktor által befogadott információ jelentés- 
tartalma jelentősen el is térhet egymástól. A 
jelenség illusztrálására a kötetben számos, 
a határterületek szakirodalmából jól ismert 
érdekes példát vonultatnak fel a szerzők.
A jelenséghez kapcsolható a könyvtári 
rendszer-használó nyelvének különbségé
ből eredő illeszkedési probléma. A használó 
’tárgyszó’ mezőbe beírt kifejezése -  ame
lyet a természetes nyelv szabályai szerint 
ad meg szabadszavasan, ragozott szókap
csolatokkal vagy akár teljes mondatokkal 
-  a rendszer ’tárgyszó’ keresőpontjáról va
lójában a kontrollált, prekoordinált fogalmi 
szótárt (tezauruszt, formális ontológiát) hív
ja  meg. Hasonló jelenség a használó próba
szerencse alapon végzett kulcsszavas kísér
letére a válaszul kapott találatok értelmez
hetetlen volta az emberi aktor előtt. Ember 
és gép nem egy nyelvet beszél: különbség 
van a szótár intellektuális előállítója (pl. 
egy osztályozó könyvtáros) és a kereső- 
aktor mentális ismeretei és nyelvhasznála
ta között. Különbség lehet a szövegszavas

automatizált index, a relevancia-kalkulá
cióval előállított lista, web-kömyezetben 
a horgony-információkat figyelő hálózati 
keresőgépek és a humán aktor szubjektív 
elképzelése között, mint ahogyan a külön
féle illesztő algoritmusok vagy a 
relevancia visszacsatolási metódusokat2 
alkalmazó kérdésmódosítási eljárások is 
más-más eredményre vezethetnek. Érdekes 
ilyen szempontból az Ingwersen nevéhez 
kötődő relevancia-teljesítményt fokozó 
polireprezentáció elvén alapuló ún. kogni
tív átfedés (cognitive overlap) kiaknázása, 
melynek során a más-más kognitív erede
tű és más-más funkciót szolgáló adatféle
ségek megfeleltetésével érhető el magas 
relevanciaszint. Az eljárás például a doku
mentum címstruktúrája, külső hivatkozásai 
(out-link), a dokumentumra mutató hivat
kozások, vagy az azt idéző utalások (in
link), tezauruszok, folyóiratcímek, indexe- 
lők által hozzáadott deszkriptorok, műfaji 
megjelölések stb. adatelemeinek tartalmi 
átfedéséből „keveri ki” a legrelevánsabb ta
lálatokat. A tudományos dokumentumokra 
vonatkoztatott modell szemléletes ábrája a 
könyv 207. oldalán található.
A holisztikus kognitív szemléletre való át
váltás, vagyis a fordulat a két szerző sze
rint akkor veszi kezdetét, amikor feladjuk 
abbéli hitünket, hogy az információ-vissza- 
kereső eszközök a kognitív és funkcionális 
struktúrák változatosságát egységesen tud
ják majd kezelni. Ehelyett azt kellene tu
domásul vennünk, hogy ezek a struktúrák 
inherensen különböznek, és mint ilyeneket 
kell őket tanulmányozni és kezelni. Sarka

2 Pseudo-relevance feedback -  a válaszok
relevancia szerint rangsorolt listáján a 
legrelevánsabbnak tartott N számú találat 
(top-id), Id. a kötet 141. oldalán.
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latos megállapítás az is, hogy az ember
gép viszonyának aszimmetrikus kognitív 
természete akadályozza az információ-át
vitelt, így különösen fontossá válik a hasz
nálói felületek fejlesztése. Az interfésznek 
az interakció során segítenie kell az egyedi 
felhasználót, ugyanakkor a lépések, folya
matok követésével, a visszajelzések fel
dolgozásával, a rendszer tulajdonságainak 
folyamatos javítását is el kell érnie. A fe
lületnek hármas funkciója van: a) közvetít,
b) biztosítja az intelligens visszakeresést,
c) ha szükséges, tanítóként, tanácsadóként, 
segítőként kapcsolódik be a keresési folya
matba.
A szerzők sorra veszik az információs vi
selkedés (information behaviour), az infor
mációkeresésre irányuló kutatások eddig is
mert modelljeit (többek között T.D. Wilson, 
D. Ellis, C.C. Kuhlthau, T. Saracevic, 
P. Vakkari—M. Kuokkanen, K. Byström—K. 
Järvelin stb.). Valamennyi modellt kritiku
san értékelnek, elemeznek, megvilágítva a 
modellekben azokat a pontokat, amelyek a 
javasolt kognitív szemléletben is hasznosít
hatók vagy továbbfej leszthetők lehetnek. A 
kutatási meta-modellben a diskurzuselem
zés is helyet kap, mellyel megérthető az 
aktorok tudásformációinak, háttérfeltevése
inek, magától értetődő interpretációs reper
toárjainak szerepe a feladatvégzés közben, 
és megérthetők azok az emberi reakciók is, 
amelyeknek empirikus lenyomatait többek 
között a keresőfelületek naplófájljaiban is 
meg lehet figyelni.
A webkeresőgépek visszakeresési teljesít
ményének mérése a naplófájlok adatainak 
statisztikai feldolgozásával, a keresőszavak 
és a kérdések szintaxisának vizsgálatával, 
a navigációs irány követésével könnyűnek 
tűnik, ám ugyanúgy nehezen vizsgálható 
marad az emberi, gondolkodó, összefüg

géseket kereső értelmes lény mint kliens: 
a kereső előtudása, stratégiái, motivációi, 
problémamegoldó mechanizmusai és azok 
a környezeti tényezők, amelyek között a 
használó információt keres.
Az automatizmusokon alapuló empirikus 
adatgyűjtés, a statisztikai adatfeldolgozás
ból kinyerhető tipikus műveletsorok, hasz
nálói keresési taktikák és stratégiák kör
vonalazása azonban önmagában még nem 
elegendő az ember problémamegoldásra 
irányuló információkereső tevékenységé
nek megismeréséhez és modellezéséhez. A 
szerzők egy sor olyan laboratóriumi és más 
alternatív módszert, koncepciót, filozófiai 
és kognitív nézetet ismertetnek, amelyek 
elősegítik az ember-számítógép interak
ció megértését, a keresési-interpretációs 
folyamat összetevőinek tágabb látókörű 
vizsgálatát a cselekvési szituáció és tudás
állapotok formálódásának szempontjából. 
Tovább bővítve a kört sorra veszik a szoci
ális és kulturális kontextusok jellemzőit és 
változóit: az információszerzés szituációs 
természetét, a személyek alkalmazkodási 
képességét a felmerülő probléma megol
dása közben, amelyet egyben a kulturális 
tájékozottság és a környezet is meghatároz
nak, miközben ezek a tényezők magukat az 
információs igényeket is meghatározzák. 
Mindezen tényezők összhatásának figye
lembevételével dolgozzák ki a holisztikus 
kognitív szemléletű, kontextuális dimenzi
ókba helyezett -  és tegyük hozzá: manap
ság dominánssá váló -  kutatási program 
keretrendszerét.
A könyv kilenc fejezete lépésről lépésre, 
egyre komplexebb köröket róva rajzolja ki 
e keretrendszer elméleti, kulturális, tech
nikai-fejlesztési, vizsgálati-visszacsatolási 
és fejleszthetőségi összetevőit. A fejezetek, 
alfejezetek felépítése sematikus, a szerzők

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3 509



a szöveg tartalmi tagolásának szerkezetével 
feltételezhetően a Springer kiadó támasz
totta követelményeknek tesznek eleget, 
ugyanakkor ez a szerkezet a fejezeteket a 
moduláris feldolgozásra is alkalmassá te
szi.

A fej ezetek problémafelvetéssel kezdődnek, 
a kutatási eredmények összefoglalásával 
folytatódnak, kutatástörténeti és szakiro
dalmi áttekintést adnak; nem maradhat ki 
a kutatási módszerek, modellek, elért ered
mények részletezése, elemző értékelése. A 
laboratóriumi modell tárgyalásmódját szem 
előtt tartva az a benyomásunk támadhat, 
hogy nagyobb hangsúllyal szerepelhetne a 
web IR&S témája és kritikus összefoglalá
sa. A két szerző viszont inkább az elméleti 
összefüggéseket keresi, a modellezhető ke
retrendszerre fókuszál, alapelveket keres az 
IR&S kutatások modelljeinek tervezéséhez. 
Talán ezzel magyarázható, hogy a szer
zők csak annyira érintik a divatossá váló 
webkeresés kutatásának témáit, amennyire 
azok felhasználhatók a szerzők támasztot
ta kritériumoknak megfelelő meta-modell 
megalkotásánál. Minden nagyobb téma 
lezárásánál a korlátok, nehézségek, erőssé
gek, hátrányok és nyitott problémák, vala
mint a kortárs kutatási irányok is bemuta
tásra kerülnek.

A nyitó fejezet az IR laboratóriumi kuta
tásokat tekinti át. A második fejezet az in
formáció fogalmát kognitív megközelítés
sel értelmezi át, szem előtt tartva az IS&R 
alkalmazásokat. Elrugaszkodik a 80-as 
évektől domináló individualista-atomista 
felhasználó-központú nézetektől, ame
lyek a használót legföljebb mint megfi
gyelőt veszik számba, attól rettegve, hogy 
a használói magatartás tanulmányozása 
csak káoszhoz vezetne. A könyv írói ezzel 
szemben a keresési folyamatban részt vevő

aktorok mindegyikére közreműködőként 
tekintenek. Figyelembe veszik az aktorok 
viselkedését és percepcióját befolyáso
ló kulturális közeget, megkülönböztetik 
az információszerzés különféle szintjeit 
is. A harmadik fejezet az IS-kutatásokat, 
a következő fejezet a rendszerközpontú, 
matematikai-logikai modellekre épülő IR- 
kutatásokat taglalja, részletesebb kitérőkkel 
a dokumentum-keresőkérdés-relevancia, 
indexelés-osztályozás-klaszterálás, felü
let-vizualizáció, relevancia-visszacsato- 
lás-kérdésmódosítás-interakció, természe
tesnyelvű feldolgozás, szakértői rendsze- 
rek-interfészek és a relevancia-kiértékelés 
módszereire. Az ötödik fejezet a kognitív 
és használó-központú IR-rendszerekre irá
nyítja a figyelmet. A webkömyezet felé is 
kitekintve, részletezi a kognitív elmélet 
polireprezentációs alkalmazását, a keresők 
kognitív stílusait, a sztenderd és web IR in
terakciót és relevanciát.

A könyv lelke a hatodik fejezet, amelyben 
a szerzők eljutnak az IS és IR kutatást in
tegráló modell bemutatásáig. A hetedik fe
jezetben a szerzők részletesen kifejtik az 
általuk javasolt kognitív keret alkalmazha
tóságát az IS&R kutatásokban, mérlegelik 
a javaslat jelentőségét. Kilenc tág dimen
ziót tárgyalnak a problémamegoldó szituá
cióktól az interfészekig. Végső konklúzió
jukban kifejtik, hogy az IR-kutatásoknak a 
számítógépes laboratóriumi kontrollkísér- 
letek megtartása mellett kell figyelmüket 
a kontextuális és kognitív összetevők vizs
gálatára fordítaniuk. A két utolsó, rövidebb 
fejezet további kutatási programokat, ku
tatás-csomagokat terjeszt elő, és tömören 
összefoglalja a végső konklúziókat.

Talán nem túlzás kimondanunk: a könyv 
alapmű. Jól használható mindazok számá
ra, akik szakemberként szeretnék megis
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merni vagy mélyebben megérteni a gép és 
ember együttműködésén alapuló informá
ciókeresés mibenlétét, jelenlegi könyvtári 
rendszereink és az alternatív, más internetes 
eszközök tulajdonságait, képességeit, erős
ségeit és gyengeségeit, kutatási és fejleszté
si távlatait. Kiterjedt bibliográfiát, gazdag, 
magyarázatokkal ellátott szemléletes ábra
anyagot, precízen definiált fogalomjegyzé
ket valamint tárgymutatót tartalmaz.
A The Turn teljes tartalma tanítható, rész
leteiben -  akár különálló tantárgyi egy
ségként -  is, a felsőbb könyvtártudományi 
vagy más információtudományi szakok 
egyetemi és doktoriskolai évfolyamain, de 
egyszerűsítve, a bevezető tárgyak tananya
gába építve is segítheti a naponta használt 
keresőeszközök lényeges jellemzőinek 
megértését. Színvonalas szakmai olvas
mányként pedig gyakorló könyvtárosok,

informatikusok, modellezők, programozók, 
információstársadalom-kutatók és kommu
nikációs szakemberek számára is jó szívvel 
ajánlható.
Ingwersen és Järvelin sokoldalú, több mint 
két évtizedes munkáját összegző, a vo
natkozó szakirodalmat alaposan integráló 
könyvének végén nincs pont. Természete
sen, nem véletlenül becsúszott sajtóhibáról 
van szó: a könyv végén nincs pont olyan 
értelemben, hogy az az állomás, illetve a 
cím szerint sugallt fordulópont, ahová a 
szerzők elérnek, nem nyugvópont. Számos 
kutatási feladat, átgondolandó, nyitva ma
radt és megoldandó kérdés kínálkozik fel, 
amely az elmélyültebb érdeklődőt további 
tudományos kérdésfeltevésre vagy éppen
séggel a kitárulkozó probléma kutatására is 
sarkallhatja.

Dudás Anikó

■:4  i

Megjelent az UTCA projekt ízelítőjének 2. kiadása, mely azt demonstrálja, hogy 
milyen jól különíti el a szoftverünk az azonos címmel rendelkező, de valójában 
eltérő műveket. A „Szerelem", „Franciaország története", „Szeged" kifejezések 

olyan általános címek, melyeket az idők során már több mű is megkapott.
A http://konyvtar.info/utca/katalogus.php címen ezeket, s még néhány további művet 
sorolunk fel. Az adott címmel rendelkező rekordokat művek szerint csoportosítjuk, így 
sok-sok találat helyett csak annyi lesz a katalógusunkban, ahány művet beazonosí
tunk. A művek természetesen kiadások szerint elkülönítve is megjeleníthetőek, va la 
mint mű és kiadás szintjén is lekérdezhető a könyvtári státusz az összes MOKKA, ill. 

ODR-lelőhelyenegyszerre. Az ízelítő csak néhány címet mutat, de ha küldenek nekünk 
továbbiakat, szívesen kitesszük azok feldolgozását is. A háttérben már minden olyan 
könyvtár állományát feldolgoztuk, amelyik a kutatási projektünket adataival támogat

ta. Adatokat szolgáltatott: a Berzsenyi Dániel Főiskola (Savaria Egyetemi Központ), 
a BME-OMIKK, Corvinus Egyetem, az ELTE, a MEK, a Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtára, a Miskolci Egyetem, az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára.

(Kardos András tájékoztatójából, Katalist, 2008. szeptem ber 9.)
web: http://konyvtar.info/utca/ („Katalógus" menüpont) 

prezentáció: http://www.slideshare.net/andrisi/utca-szombathely/ 
blog: http://utca.klog.hu
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Méltó folytatás

Borsos A ttila  annotált bibliográfiája: 
A  magyar időszaki kiadványok 
repertóriumai 2.

Hosszan lehetne elmélkedni a repertóriumok hasznáról, a tu
dományos kutatásban, a könyvtári tájékoztatásban és a lap
szerkesztésben játszott szerepéről. Felidézhetnénk a felsőfokú 
könyvtárosképzés vonatkozó tananyagát, a könyvtári szakiroda- 
lom különféle elméleti-módszertani megállapításait. S bizonyára 
azoknak a véleményéből is összegyűlne egy jókora csokorra való, 
akik rendszeresen forgatják ennek a fontos bibliográfiai műfajnak 
a darabjait. Szerencsére mindettől megkímél bennünket a most 
ismertetett kötet fülszövege, amelynek elején frappáns tömörség
gel fogalmazták meg a lényeget (különösen, ha kiterjesztjük az 
elektronikus adatfeldolgozásra is): 99A mai felgyorsult világunk
ban nincs időnk végigböngészni a lapok régebbi évfolyamait -  
ha van az adott lapnak repertóriuma, perceken belül megtudjuk, 
hogy az általunk keresett cikk melyik évfolyam, melyik számában 
érhető el Ez a kiadvány egyszerűbbé, gyorsabbá teszi a felhasz
náló számára a könyvtári hírlap- és folyóirat-állomány haszná
latát, a bennük rejlő információk megszerzését. ”
A folyóirat-repertóriumok -  tágabban az időszaki kiadványok 
közleményeinek címadatairól tájékoztató összeállítások -  a ki
egyezést követő évekig, a boldog emlékű Szinnyei József felül
múlhatatlan munkásságáig visszanyúló előzmények és a megle
hetősen sokáig tartó hullámvölgy, majd Kőhalmi Béla 1967-ben 
papírra vetett, ám csaknem egy évtizedig visszhangtalan maradt 
figyelemfelhívása után az 1970-es évek derekán kerültek ismét 
a szakmai érdeklődés előterébe. Még sokan emlékezhetünk rá, 
hogy ez idő tájt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai 
Bizottsága a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal 
(KMK) közösen jó néhány alkalommal rendkívül színvonalas, 
nagy hatású országos tanácskozást szervezett a helyismereti te
vékenység időszerű kérdéseiről. Az előadások és a legérdeke
sebbnek, legértékesebbnek ítélt hozzászólások könyv alakban 
is megjelentek, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezek a köte-
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tek mindmáig a hazai helyismereti irodalom 
irányadó termékei. A második, Debrecenben 
1974. augusztus 27-28-án megrendezett kon
ferencia témája a folyóirat-repertóriumok 
szerkesztésének összetett problémaköre volt. 
A kiváló szakemberek (Szentmihályi János, 
Csűry István, Lisztes László, Korompai Gábor- 
né, Péter László és mások) részvételével zaj
ló, igen élénk vita végén elfogadott ajánlások 
egyike javasolta, hogy a KMK „kezdeményezze 
az önállóan publikált, illetve kéziratos és rejtett 
repertóriumok retrospektív bibliográfiájának 
elkészítését...
A kívánság meglepően hamar teljesült. A dis
puta egyik résztvevője, Kertész Gyula ugyan
is az akkori debreceni tanítóképző főiskola 
könyvtáros szakának oktatójaként már évek óta 
foglalkozott a bibliográfia (közelebbről a hely- 
ismereti bibliográfia) teoretikus vonatkozásai
val, egyebek között a másodfokú bibliográfiák 
körébe sorolt sajtórepertóriumok készítésének 
metodikájával. Hogy kellő rálátása legyen a 
tárgyra, Kőhalmi Béla útmutatásai nyomán 
elhatározta a különféle periodikumok hozzá
férhető (nyomtatásban közzétett vagy kézira
tos) címjegyzékeinek számbavételét, és ebben 
a hallgatói is segítették különböző tanulmányi 
feladatok megoldásával. Az imént idézett aján
lás tulajdonképpen a végső lökést adta a munka 
gyors befejezéséhez. A következő év nyarán le
zárta az anyaggyűjtést, majd -  miként az alcíme 
is jelzi -  az egyedi repertóriumokat regisztráló 
és elemző-értékelő annotációkkal ellátott, há
romszázhetvenkét tételt tartalmazó összeállítást 
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
gondozásában a Népművelési Propaganda Iroda 
1977-ben „A magyar sajtó repertóriumainak 
annotált bibliográfiája” címmel közreadta. A 
bevezetőben, amelyet ő ,használati útmutató” - 
nak nevezett, eredményes kísérletet tett a tanul
ságok összefoglalására is. Mint az ügy szilárd 
elkötelezettje, a kutatást Budapestre költözése 
után tovább folytatta, ebből a szempontból ked

vezőbb körülmények között. Teljességre töre
kedett, és noha szándékosan mellőzte a közös 
repertóriumok feltárását, mintegy tíz év alatt 
még így is csaknem két és félszeresére emelte 
a tételek számát. Az annotált bibliográfia má
sodik, bővített kiadásának törzsanyaga (amely 
az 1986 végéig megismert összeállításokat 
vette számba) nyolcszázharmincnyolc leírást 
számlált, és ehhez csatolt még függelékként 
1987-1988-ból harminc címet (de magyarázó 
jegyzetek nélkül). Némileg kibővítve, itt-ott 
újragondolva megismételte a tanulmány érté
kű útmutatóját is. Az első, karcsúbb változat
hoz hasonlóan szintén kedvezően fogadott és 
a könyvtárakban sűrűn kézbe vett kötetet 99A 
magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriu
mai” címmel a KMK jelentette meg 1990-ben. 
Azóta eltelt tizennyolc esztendő... Már-már 
azt hihettük, hogy a korán elhunyt kiváló kol
légánk úttörő vállalkozásának nem lesz folyta
tása. S íme egy újabb meglepetés: nemrégiben 
napvilágot látott Borsos Attila opusa. S nem is 
akárhol: az Országos Széchényi Könyvtár és a 
Gondolat Kiadó jeles, a szűkebb szakmai kö
rökön kívül az érintett tudományágak művelői 
és az érdeklődő közönség előtt is tekintélyt ki
vívó, kivitelében is tetszetős, elegáns, Nemzeti 
téka című művelődéstörténeti sorozatában. E 
sorozat tagjának lenni önmagában véve is ran
got ad, és ezt a megtiszteltetést méltán érdemel
te ki az annotált bibliográfia. Egyfelől a témája, 
másfelől a megvalósítás igényessége révén. 
Mint ahogy az a rövidre szabott, alig egy ol
dalnyi „Használati útmutató” soraiból kiderül, 
a szerkesztő -  aki a nemzeti könyvtár hírlap
csoportjának munkatársa -  tudatosan követ
te elődjét és feltehetően példaképét (nyilván 
ezért nem foglalkozott mélyrehatóbban a mód
szertani kérdésekkel). Némi eltéréssel ugyan, 
de alapjában véve ugyanazokat az elveket és 
módszereket alkalmazta. Egyértelműen erre 
utal az eredeti címet kiegészítő római kettes 
szám, valamint az alcím változatlan átvétele

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3 513



is. Mindössze két érdemi különbség mutatható 
ki. Borsos Attila közli a nem egyedi (Kertész 
Gyula által közösnek titulált) repertóriumok 
címeit is, beleértve az 1986 előtt összeállított 
jegyzékeket. Köztük a kivételes szorgalmú 
Galambos Ferenc OSZK-ban őrzött gépiratos 
köteteit (a bécsi magyar emigráció lapjairól, a 
kisebb könyvészeti orgánumokról, a felvidéki 
folyóiratokról stb.), a koalíciós évek hódme
zővásárhelyi újságjainak Kárász József által 
elkészített, szintén kéziratos ötkötetes repertó
riumát, a Petőfi Irodalmi Múzeum nyomtatás
ban hozzáférhető, terjedelmes címválogatásait 
Az Est-lapok és a Magyar Nemzet cikkeiről, 
Győri Vilmos hajdani feltárását a polgári iskolai 
közlönyökről. A másik eltérés a leírások minő
sítésének elmaradása (holott Kertész Gyula ezt 
egyik fő feladatának tekintette). Az útmutató
ban erre nem kapunk magyarázatot, ezért csak 
találgathatjuk az okot. A terjedelmi kötöttség 
valószínűleg nem képezhetett akadályt. Talán 
inkább a túlzott szerénység diktálta ezt az eljá
rást. Bármiért történt is, a címjegyzék használ
hatóságát nem gátolja.
A már szóba hozott kiegészítéseken kívül 
Borsos Attila valamivel több mint húsz esz
tendő (1987-2007) címanyagát regisztrálta, 
az adatgyűjtést 2007 novemberében fejezte 
be. Mindenekelőtt a magyarországi és a hatá
ron túli magyar periodikumok nyomtatásban 
napvilágot látott repertóriumait vette szám
ba. Elődjéhez hasonlóan kiterjedt a figyelme 
a kéziratos (pontosabb jelöléssel: gépiratos és 
printelt) összeállítások egy részére is, még
pedig azokra az egyetemi és főiskolai szak- 
dolgozatokra, amelyek a Könyvtári Intézet 
Könyvtártudományi Szakkönyvtárában fel
lelhetők (a raktári jelzetet is megadja, ezzel is 
segítve a keresést). Jó lett volna olvasni arról, 
hogy a képző intézmények, illetve tanszékeik 
könyvtáraiban rejtőző további jegyzékek leírá
sára miért nem tett lépéseket. Hiszen bizonyos
ra vehető, hogy nem mindegyik szakdolgozat

jutott el a fenti gyűjteménybe.
Az időszaki kiadvány fogalmát tágan értelmez
te: a napi- és hetilapok, valamint a folyóiratok 
mellett számos múzeumi és egyéb évkönyv, 
egyetemi acta, jó néhány iskolai értesítő, sőt 
egy kalendárium (Naptár, a szlovéniai magya
rok évkönyve) is szerepel a bibliográfiában. 
Örvendetes tény, hogy sok lokális kiadványt írt 
le, ilyenformán a helyismereti tájékoztatás is 
fontos segédlettel gyarapodott. Feltűnő, hogy a 
bibliográfusok továbbra sem szívesen nyúlnak a 
napi- és hetilapokhoz, nyilván az újságközlemé
nyek nagy mennyisége és tartalmi-értékbeli dif
ferenciáltsága, továbbá a metodikai problémák 
sokasága riasztja őket. Igazán a folyóiratokat és 
évkönyveket kedvelik, némelyik orgánumról 
(pl. a romániai Művelődésről, a tatabányai Új 
Forrásról, a budapesti Liget és Táncművészet 
két-két évfolyamáról, a Művészetről, az 
Esélyről, a győri múzeum Arrabona c. év
könyvéről) két vagy több összeállítás is meg
jelent. Repertóriuma révén néhány kevésbé is
mert periodikum is szem elé került: például a 
Magyar Cionista Szövetség Borochow-körének 
1945-ben napvilágot látott Haderech -  Az Út c. 
heti értesítője, szintén 1945-ből a Vasútépítők 
c. csapatújság, a hetvenes-nyolcvanas évekből 
az almásfuzítői Timföld c. üzemi lap, a Borsodi 
Vegyi Kombinát évkönyve. Bizonyára sokak 
számára okoz meglepetést, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárában két évti
zeddel ezelőtt feltárták a világ egyik legrégebbi 
és leghíresebb referáló lapjának, a Göttingische 
Gelehrte Anzeigen-nek a hazánkra vonatkozó 
közleményeit.
Összesen négyszázkilencven számozott tétel, 
vagyis ennyi repertórium leírása található a 
kötetben. Sorszámot a címjegyzékek kaptak, 
ugyanakkor a besorolás a feldolgozott időszaki 
kiadványok címeinek betűrendjét követi. Tehát 
némelyik rendszó (cím) alatt -  mint ahogy az 
imént céloztunk rá -  több tétel is sorakozik. 
Külön-külön rendszót kaptak a kollektív re
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pertóriumokban feltárt lapok, az évkör pontos 
feltüntetésével. Az alfabetikus szerkezet már az 
első kiadásnál is kitünően bevált, most is szá
mottevő mértékben megkönnyíti az eligazodást. 
Mindegyik bibliográfiai leíráshoz kapcsolódik 
annotáció. Ezek formája és tartalma a Kertész 
Gyula-féle szisztémát utánozza. Borsos Attila 
először azt jelzi, hogy önálló vagy rejtett, netán 
szamizdat jegyzékről van-e szó. Majd közli a 
feldolgozott tárgyéveket. Ezután öt, követke
zetesen, de csak szükség szerint ismétlődő, az 
ábécé egy-egy nagy betűjével megkülönbözte
tett rovatban jellemzi a szóban forgó repertó
rium tartalmát és módszereit. Mivel követhető 
példa, érdemes részletesebben ismertetni. Az 
első rovatban (T) arról olvashatunk, hogy tel
jes vagy válogatott-e a feldolgozás, többnyire 
a tételszámot is feltünteti, sőt, ha kéthasábos a 
szedés, ez szintén megtudható, és ide kerültek 
a szerkesztő által adott tárgyszavak. A második 
(C) a bibliográfiai leírás részletességéről, ada
tairól, az utóbbiak sorrendjéről tájékoztat. A 
harmadikat (A) csak akkor látjuk, ha van an
notáció. A negyedik (SZ) a szerkezetről, a fő 
rendezési elvekről informál, arab számokkal 
elválasztva a szerkezeti egységeket. S végül 
az ötödik (M) a mutatókat nevezi meg, szintén 
arab számokkal jelölve azokat. Világos, köny- 
nyen áttekinthető rendszer, egyértelműen állít
ható, hogy kellő felvilágosítást nyújt a haszná
lóknak, az érdeklődőknek.
A visszakeresést megkönnyíti a jól tagolt tárgy
mutató is, amelyben olykor földrajzi nevek is 
helyet kaptak, de nem a teljesség igényével. 
Noha a használati útmutatóból hiányzik az erre 
való utalás, lapozgatás közben arra következ
tethetünk, hogy a leíró részben, az annotáció 
T rovatában szereplő tárgyszavakat vetítette ki 
ide, a mutatóba. Könyvtárosoknak, kutatóknak 
egyaránt sokat segített volna, ha a feltárt lapok 
kiadási helyéről szintén készül földrajzi muta
tó, vagy annak elemei beépülnek a tárgyi rend
szavak közé. Most ugyanis az indexből nem

derül ki -  hogy csak egyetlen példát emeljünk 
ki hogy a Béri Balogh Ádám és a Wosinsky 
Mór Múzeum egyazon szekszárdi intézmény. 
Hasonló gondok a periodikumok címeivel kap
csolatban is felvetődnek; megint csak egy pél
dára szorítkozva: a bibliográfiában a Magyar 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Érte
sítője rendszó található, ugyanakkor a leírásban 
a cím már a Néprajzi Értesítő, az idő közbeni 
címváltozásról (és annak időpontjáról) sem a 
tétel, sem a mutató nem tájékoztat. (Talán uta
lókkal át lehetett volna hidalni ezt a problémát.) 
Magától értetődik, hogy a bibliográfiához kap
csolódik egy személynévmutató is az összeállí
tókról és a közreműködőkről.
Borsos Attila gondos munkát végzett, de mint 
ahogy azt a szakmai berkekben emlegetni 
szoktuk, tökéletes bibliográfiát alkotni aligha 
lehet. Ha nagyon-nagyon keressük, ezúttal is 
rábukkanhatunk egy-két hibára, hiányosságra. 
Kimaradt a debreceni irodalmi folyóirat, az 
Alföld előző, a nyolcvanas évtized számainak 
közleményeit regisztráló repertóriuma (1990- 
benjelentmeg). Bizonyára tévedésből vette egy
azon folyóirat két folyamának az 1913-18-ban 
és 1934-36-ban közzétett Könyvtári Szemlét, 
holott ez két különböző lap volt, különböző 
céllal és szemlélettel. Csakis a „Homérosz is 
bóbiskolt néha” szindrómával magyarázható, 
hogy a repertóriumok egyébként szabványos 
bibliográfiai leírása két helyen megbicsaklik: 
a 280. és 381. tételben nem a cím, hanem az 
összeállító neve szerepel első helyen, ráadásul 
indokolatlan félkövér kiemeléssel. A nyomda 
(jelen esetben a szövegszerkesztő) ördöge sem 
kímélte a kiadványt: például kétszer is sajtóhi
bával nyomták az Enigma c. művészetelméleti 
folyóirat címét, a már említett Wosinsky Mór 
Múzeum évkönyvénél a kezdő tárgyév 1970 
helyett tévesen 1990.
Mindezt csak azért érdemes szóvá tenni, mert 
az előszó megpendíti egy majdani CD lehetősé
gét, tehát belátható időn belül mód nyílik a kor
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rekcióra. Az elképzelés szerint Kertész Gyula 
bibliográfiája és a mostani folytatás együtt 
jelenhetne meg elektronikus adathordozón. 
Messzemenően üdvözlendő és támogatandó öt
let, különösen, ha az interneten is hozzáférhető 
lesz, mert akkor valamenynyi könyvtárban, ku
tatóhelyen, ahol hálózati kapcsolat van, elérhe
tővé, kutathatóvá válik, azaz a kiváló másodfo
kú bibliográfia hatékonyabban töltheti be sze
repét. Talán arról is álmodhatunk, hogy ennek a

- :• JÉ

Pécsi mindentudó

Minden kutató előbb-utóbb beleütközik saját 
korlátaiba: hiába folytat intenzív levelezést, 
szorgalmazza a tanulmányok különnyomata
inak cseréjét, nem képes áttekinteni a szakte
rületén megjelenő irodalmat. így aztán akár a 
természet- vagy orvostudományi kutatók is 
igénylik a folyamatos tájékozódás mellett a tá
jékoztatást is, hiszen munkájukhoz nélkülözhe
tetlen a legfrissebb eredmények ismerete. Még 
inkább érvényes ez az igény a történeti kutatók 
számára, ugyanis számukra nemcsak a napja
inkban megjelenő irodalom nyújt pótolhatatlan 
adatokat, hanem a korábban megjelent közle
mények is alapvető információkat tartalmaz
nak. Ezért e kutatóknak elengedhetetlen az ér
deklődési területükbe vágó, bármikor megjelent 
irodalom ismerete. Az ebben való tájékozódás 
lehetőségét teremtik meg a bibliográfiák. 
Ennek a feladatnak kíván eleget tenni a Surján 
Miklós által készített Pécs bibliográfiája, 
1960-2005 című kiadvány, mely 2008 májusá
nak végén jelent meg 500 példányban, a Pécs 
Története Alapítvány kiadásában. Mint a címé
ből is kiderül, négy és fél évtized pécsi tárgyú

dokumentumnak a tartalma kiegészülhet: egy
részt az időközben megjelenő repertóriumok, 
másrészt a jelenleg kéziratként lappangó (felte
hetően leginkább a felsőfokú könyvtárosképző 
intézmények központi és tanszéki gyűjtemé
nyeiben rejtőző) és a közeljövőben készülő, a 
témába vágó gépiratos összeállítások adataival. 
Szeretnénk hinni, hogy valóban így lesz.

Bényei Miklós

4) m-smmmmmmmmm

kiadványait és részdokumentumait igyekszik 
számba venni. E bibliográfiának már előzmé
nyei is vannak. Surján Miklós írja bevezetőjé
ben, hogy „Pécs és Baranya megye irodalmá
nak bibliográfiai feltárására az első kísérlet a 
múlt század 30-as éveinek elején történt” (7. 
p.) Bár ez kísérletnek is csak jóindulatúan ne
vezhető, hiszen Reuter Camillo ideggyógyász 
professzornak a Pécs-baranyai ismertetőben 
1934-ben megjelent 8 oldalas összeállítása 
mindössze a legalapvetőbb kiadványokra szo
rítkozhatott.
1958-ban a Baranya Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal kiadásában megjelent kötet végén kö
zölte Csekey István (1889-1963) ny. jogász- 
professzor „Általános tájékoztató bibliográfia” 
címmel 14 oldalon Pécs és Baranya megye 
legfontosabb irodalmának bibliográfiáját. Bár 
Csekey István sokfelé megfordult, kecskemé
ti jogakadémiai tanársága után az észtországi 
Tartu, majd a szegedi, később a kolozsvári, vé
gül a pécsi egyetem tanára volt, e legutolsó hely 
ejtette rabul: Pécs szerelmese lett. Tovább gyűj
tötte a baranyai, pécsi irodalmat és csak beteg-
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sége, majd 1963. aug. 17-én bekövetkezett halála akadályozta meg 
abban, hogy kézirattá rendezze és közre tudja adni az összegyűjtött 
anyagot. Ez 1964-ben jelent meg Baranya és Pécs bibliográfiája 
(Könyvek és folyóiratcikkek) címmel a pécsi városi tanács és a vá
rosi könyvtár kiadásában, „a szerző cédulaanyagát átnézte, sajtó 
alá rendezte, a nyomdai kéziratot és a mutatókat készítette: Vargha 
Károly ” „Csekey István az adatgyűjtést kb. az 1958-1959. évben 
zárta le” -  írta Vargha Károly a rövidítésjegyzék végén (20. p.). A 
bibliográfia szerző, ill. cím szerinti betűrendbe soroltan két feje
zetben közli az összesen 2661 bibliográfiai tételt, a „Könyvészeti 
adatok tekintetében teljes művek” és „Könyvészeti adatok tekinte
tében kiegészítendő művek” címmel. Ezt három mutató tárja föl: a 
személynév-, helynév- és a tárgymutató.
Csekey István -  ahogy a mű még 1962-ben készített előszavában 
írja -  bibliográfiája anyagának gyűjtésekor autopsziára és teljes
ségre törekedett. A helyi könyvtárakon kívül a legfontosabb orszá
gos bibliotékákban is kutatott. Igyekezett „föllelni minden könyvet 
és folyóiratcikket” (12. p.), gyűjtési körébe fölvett „minden művet 
(kéziratos térkép, iskolai értesítő, naptár, esetleg fontosabb törté
nelmi becsű hirdetmény vagy más aprónyomtatvány, munkásmoz
galmi dokumentum stb.), amely tájegységünk egy-egy kérdésének 
megismeréséhez adatokat tartalmaz” (12-13. p.). Amost megjelent 
Pécs bibliográfiája, 1960-2005 előszavában írja Surján Miklós 
Csekey István kötetéről: „Az örömmel fogadott, hiánypótló mű
ről hamarosan kiderült, hogy a szerző eredeti szándékai ellenére 
korántsem teljes -  különösen hiányos a folyóiratok feltárása -  
ezért szükséges lenne bővítése, ill. átdolgozása. A Baranya Megyei 
Könyvtárban az elmúlt évtizedek során többször is foglalkoztunk 
ennek lehetőségével, azonban a kellő anyagiak hiányában megva
lósítani nem sikerült. Am mindenképp szerettük volna a bibliográ
fiai feltárást folytatni és belátható időn belül újabb kötetet kiadni. 
Ezért úgy döntöttünk, hogy Pécs irodalmát csak 1960-tól dolgoz
zuk fel, s jelentetjük meg önálló kötetben. ” (7. p.)
Idősödő fejjel, az ember egyre szívesebben emlékezik. Most arra, 
hogy a 70-es évek elején Páldy Róbert, a Könyvtáros szerkesztője
ként tudatosan adta fiatal könyvtárosoknak recenzálásra a megyei 
könyvtárak által megjelentetett helyi, helyismereti irodalom bibli
ográfiáit. Akkor az volt a cél, hogy a folyóirat rámutasson az ad hoc 
bibliográfiák, a botcsinálta bibliográfusok hibáira, hiányosságaira, 
hogy az egységesítés felé mozdítsa el a bibliográfiakészítés gyakor
latát: a használót minél inkább kiszolgáló bibliográfiai szerkezet 
véglegesítése felé. A magyar könyvtárügy fejlődésével a bibliográ- 
füsi munka is a könyvtárosság egyik jól körülírható mesterségévé
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vált. Nagyszerű példája ennek például a Surján 
Miklós által 1992-ben megjelentetett Baranya 
megye sajtóbibliográfiája, 1832-1984., mely 
az összes addig megjelent sajtóbibliográfia 
kiérlelt megoldásait fölhasználta. Most pedig 
ugyanő a pécsi helytörténészeket örvendeztet
te meg egy hatalmas bibliográfiai kötettel 606 
oldalon 7413 tételben közölve az utóbbi 45 év 
pécsi irodalmát.
Ma már, a kiérlelt gyakorlat következtében a 
recenzens hivatása nem abban rejlik, hogy rá
mutasson a megjelent mű hibáira azzal, hogy 
más ne kövesse el: „más kárán tanul az okos”! 
(Bár ez a magyar közmondás az, amelyet sem 
a magam életében, sem más életútján nem lát
tam soha igazolódni: mindenkinek meg kellett 
járni a maga poklát.) Persze sajtóhibákat (pl. 
az 5018. tételnél háromszor ismétlődik a fő
cím; ugyanaz a dokumentum kétszer, de más 
leírással szerepel: 29 = 105., ill. 5566 = 5573; 
egy tanulmánykötet két különböző tanulmá
nya azonos oldalakon van jelezve: 179 = 3424) 
mindig lehet találni, de ezek nem a lényeget 
érintik, különösen nem egy ilyen, szinte átte
kinthetetlen mennyiségű adat esetén. Egyet 
nem értését is kinyilváníthatja az ismertető, de 
ez is csak egy vélemény, mint a szerzőé. Ami -  
szerintem -  a legfontosabb, hogy rámutasson a 
mű létrejöttének körülményeire, nehézségeire, 
amelyeken esetleg lehet segíteni. Vagyis elöl
járóban le kell szögeznem, hogy minden fölso
rolt -  általam szeplőnek vélt dolog ellenére -  a 
Pécs bibliográfiája, 1960-2005. c. mű szerzője 
ismét kitűnő, rendkívül értékes és pótolhatatlan 
munkát végzett.
Surján Miklós, 1956 óta a pécsi Csorba Győző 
Megyei Könyvtár -  jelenleg nyugdíjas -  mun
katársa, közismert helytörténész. Bibliográfusi, 
helytörténészi hírnevét a sajtóbibliográfián túl 
több jelentős kötettel alapozta meg és öregbí
tette: Pécs és Baranya megye kulturális élete 
(1965. -  Molnár Istvánnal és Szász Leventével); 
A Krónika, 1920-1921, repertóriuma (1974. -

Huber Kálmánnéval); Szakkatalógus szerkesz
tés csoportképzés alapján (1981. -  Bereczky 
Lászlónéval); A Sorsunk (1941-1948), az ív 
(1945) és a Dunántúl (1949) repertóriuma 
(1992); Ki kicsoda Baranya megye könyvtára
iban? (2002); 45 éves a Pécsi Kamarakórus. 
A Pécsi Nevelők Háza Kamarakórusa, 1958- 
2003 (2003 -  Szauer Dezsővel).
Bár a cikk elején Csekey István művének foly
tatására hivatkoztam, ám ez újabb kötet gyűj
tőköre már nem terjed ki Baranya megyére. 
Ugyanakkor eredetileg Surján Miklós is úgy 
tervezte, hogy a teljesség igényével gyűjti a 
pécsi irodalmat. „Azonban be kellett látnunk, 
hogy a napjainkban egyre gyorsuló infor
máció-áradat, a gyorsan növekvő könyv- és 
folyóiratkiadás miatt a teljesség követelménye 
megvalósíthatatlan ” -  írja a szerző (7. p.). Ez a 
tény általánosságban is rámutat a magyar hely- 
történeti kutatás megoldhatatlan nehézségeire. 
A megyei könyvtárak sem gyűjtőkörileg, sem 
anyagilag nem képesek a magyar -  a nemzet
köziről nem is beszélve -  dokumentumtermés 
beszerzésére és áttekintésére. Erre egyedül az 
Országos Széchényi Könyvtárnak volna le
hetősége, ha a hazai kötelespéldány-szolgál- 
tatás, és ha a hungarika gyűjtés megbízható 
lenne. Ám ha ezek rendben működnének is, a 
szükséges információk akkor sem jutnának el 
vidékre, mert az ezeket szétsugárzó közpon
ti szolgáltatások lényegében megszűntek: a 
Magyar Nemzeti Bibliográfia 1992 óta nem 
analizálja a tanulmányköteteket, a Magyar 
Folyóiratok Repertóriuma ugyancsak 1992- 
ben, az Időszaki Kiadványok Repertóriuma pe
dig 2002-ben szűnt meg, a hírlapokat korábban 
sem repertorizálták központilag. Mindezeket 
nem pótolj a/pótolhatj a az interneten elérhető -  
esetleges -  adatbázis, ami tapasztalatom szerint 
nem egy hétvégén „karbantartás” miatt hozzá
férhetetlen. A megyei könyvtárak csak azokból 
a dokumentumokból tudják gyűjteni a helyis
mereti irodalmat, melyek bekerülnek intézmé-
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nyűkbe. Ám ugyanakkor nem értesítik egymást 
a helyi időszaki kiadványokban más megyéről 
megjelent írásokról. Vagyis a helytörténész tel
jesen magára van hagyatva, és vagy találkozik 
az őt érdeklő dokumentummal, ill. írással, vagy 
nem.
Surján Miklós igénybe véve Kerekes Imre fő
munkatárs és Tengely Adrienn munkatárs se
gítségét; az anyaggyűjtésben az 1960 és 2005 
között hozzáférhető központi szolgáltatások 
mellett a Csorba Győző Megyei Könyvtár hely- 
ismereti gyűjteményére, évtizedeken át fejlesz
tett cikk-katalógusára, a helyi kutatók munkás
ságáról készült irodalomjegyzékekre és a hely- 
történeti munkák rejtett bibliográfiáira támasz
kodott. Regisztrálta a monográfiákat, névtára
kat, almanachokat, statisztikai kiadványokat, 
útikalauzokat, térképeket, a tanulmánykötetek, 
évkönyvek és a folyóiratok pécsi vonatkozású 
tanulmányait, cikkeit.
A bibliográfia tanulmányozásakor nagyon szé
les körű gyűjtés eredményét tapasztaljuk. Az 
önálló kiadványokon és az országos folyóiratok 
cikkein kívül vidéki időszaki kiadványok közle
ményeivel is találkozunk: a Somogy megye múlt
jából c. kaposvári levéltári évkönyvből éppúgy 
található analízis, mint a szegedi egyetem által 
kiadott Acta historica sorozatból. Mégis a do
log természetéből fakadóan a helyi folyóiratok
ból (Baranya, Baranyai Könyvtáros, Baranyai 
Művelődés. Echo, Jelenkor, Confabula, Dél
dunántúli Gazdaság, Pécsi Műszaki Szemle, 
Pécsi Panoráma, Pécsi Szemle, a Tér, Tér és 
Társadalom, stb.) származó leírások vannak 
döntő többségben. Számomra meglepő a rend
szerváltás után keletkezett írások túlsúlya. Bár 
míg a Gazdaságirányítás 6 tétele közül öt 1990 
előtti, ami természetes, addig a Szénbányászat 
fejezetének 152 leírása közül 112 a rendszervál
tás után született! Ugyancsak meglepő, hogy a 
Politikai irányzatok. Politikai pártok. Politikai 
szervezetek fejezetének 101 tétele közül mind
össze 9 jelent meg 1990 és 2005 között, holott

a pártok szaporodása épp 1989 után követke
zett be. E tény viszont arra mutat rá, hogy bi
zonyos területeken bizony hiányzik a hírlapi 
cikkanyag.
A bibliográfiai leírások nagyon korrektek, az 
MSZ 3424. szabványcsalád szerint készültek, 
tömörített számozási (évfolyam, szám, keltezés) 
adatokkal. Számomra egyetlen vitatható pont 
van, hogy az időszaki kiadványokban megjelent 
részdokumentumok esetén a rovatcímet a cím
adatok után közlik. De ez esetben sem Surján 
Miklóssal vitatkozom, hanem az MSZ 3424-12. 
szabvány meghatározásával. E szabvány lénye
gében már a meghatározásokban egybemossa a 
cikksorozat és a rovat fogalmát, később pedig a 
4.1.4.1. cikkelyben teljesen egyenlőségjelet is 
tesz köztük: „Cikksorozati címként lehet meg
adni annak a rovatnak a címét is, amelyben a 
részdokumentum megjelent.” Holott ez nem 
helyes. A cikksorozat többé-kevésbé pontosan 
meghatározott terjedelemben készül (akár a 
többkötetes művek részkötetei). A rovat pedig 
nem a részdokumentum része, hanem a forrás- 
kiadványra jellemző adat, és valóban meghatá
rozatlan ideig jelenhet meg (mint a könyvso
rozatok). Ezért a rovatcím helye (a cikksorozat 
címével ellentétben) a részdokumentum forrás- 
kiadványban elfoglalt helyéhez kapcsolódik, 
vagyis -  szerintem, a szabványtól eltérően -  a 
leírás utolsó, a megjegyzést megelőző adata. A 
megjegyzésekkel a leírások jól érthetőek, né
hány helyen azonban szaporítani lehetett volna 
(szobrok, épületek).
A szerző az így összegyűjtött hatalmas mennyi
ségű anyagot az írások tárgya szerint rendezte 
11 fő fejezetbe: A városról általában; Földrajz, 
természeti környezet; Gazdaság; Társadalom; 
Politika; Külkapcsolatok; Oktatás; Kultúra; 
Sport; Honismeret; Térképek. A szakbeosz
tás tagolása logikus, talán csak az a furcsa 
pl., hogy a Sajtó fejezete a Politikán belül az 
Országgyűlési választások után következik, de 
hát az ilyen tartalmi felosztáson mindig lehet vi
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tatkozni. Egy-egy főfejezeten belül akár négy
öt alárendelési lépcsőben tagolódnak az alfeje- 
zetek, melyeken belül átlátható mennyiségű le
írás található a szerzők, címek, néhol a tárgyalt 
személyek (Politikusok; Professzorok, oktatók 
az Orvostudományi Karon; írók, költők stb. -  
kitűnő a kiemelt személyek életrajzi adatainak 
közlése), intézmények (Vendéglátóhelyek; A 
felnőtt lakosság szervezetei; Közművelődési 
intézmények stb.) betűrendjében, a Térképek 
fejezetben pedig a megjelenés időrendjében.
A Gazdaság főfejezeten belül például a 11 fe
jezet közül a harmadik az Ipar. Ennek 14 alfe- 
jezetéből az egyik a Porcelángyártás. Zsolnay 
Gyár. Ennek hat csoportja közül a negyedik a 
Termékek, ez pedig az Építészeti kerámia és a 
Művészeti termékek. Díszárú alcsoportra tago
lódik. Vagy például a Pezsgőgyártás az Iparon 
belüli Élelmiszeripar fejezet hét csoportja kö
zül az egyik.
Kár, hogy a tartalomjegyzék csak a második 
lépcsőig közli a fejezetcímeket. Emiatt is, néhol 
nehéz követni az utalásokat. A Szerzetesrendek
-  Ciszterciek között szerepel Horvát Adolf 
Olivér egy utalással, hogy ld. Botanikusok. Ezt 
bizony nehezen találtam meg, mert először az 
egyetemnél kezdtem keresgélni, s csak a muta
tó segítségéveljutottam el a Természeti földrajz
-  Növény földrajz fejezethez. Vagy a 182. olda
lon a Társadalmi rétegződés -  Munkásosztály 
alatt ld. még Bányászok, de „bányászok” feje
zet nincs, csak Bányászok és életkörülményeik. 
A bibliográfiába felvett tételeket általában egy 
helyre sorolta be a szerző, csak ha nagyon in
dokolt volt, akkor került sor kettős besorolás
ra. Ilyen, nagyon helyesen A pécsi ferences és 
domonkos kolostorok kutatása c. cikk besoro
lása a régészeti (483) és a katolikus egyházi 
(3374) fejezetbe. Néhol azonban ezt szaporíta
ni lehetett volna. így például a Katolikus egy
ház -  Egyházi személyek fejezetben Klivényi 
Jakabnál csak utalást találunk: ld. írók. Költők. 
Itt viszont csupán egyetlen tétellel (6533) sze

repel. Ezt (és az ehhez hasonlókat) meg lehetett 
volna az utalás helyén is ismételni, nem sokkal 
növelte volna meg a terjedelmet. A Katolikus 
egyház -  Püspökök részben szereplő Eszterházi 
Pál Lászlóval foglalkozó két tétel (3274-3275) 
Klimó Györgyről is szól, de az ő neve alatt ezek 
nem szerepelnek. Máj er Móric (1815-1904) pe
dig két helyen is található: a botanikusok között 
(itt rossz halálozási adattal) az 1538., a Nagy 
Lajos Gimnázium tanárai között pedig a 4078. 
tételben. E két utóbbi eset megtévesztő is lehet: 
rátalálva az egyik helyre a használó azt vélheti, 
hogy ez az összes irodalom, mely az őt érdeklő 
személlyel foglalkozik.
A bibliográfia törzsanyaga után közel 350 té- 
telnyi pótlást tartalmaz a kötet, mely a szerző 
szerint „az anyaggyűjtés lezárását követően 
előkerült tételeket tartalmazza, illetve azokat, 
melyeket a számítógép működésében bekövet
kezett hiba miatt kénytelenek voltunk eredeti 
helyükről kivenni ” (10.). A pótlás szakbeosztá
sa azonos a főrészével.
A közel hét és félezer tétel szerzői és tartalmi 
vonatkozásait két betűrendes mutató tárja föl: 
a Szerzők, közreműködők mutatója, valamint a 
Tárgymutató. (Persze személy szerint -  a Péter 
László-féle „mutatóáruház” híveként -  sajná
lom, hogy azonos személyek után -  pl. Madas 
József, Szabó Pál Zoltán, Uherkovich Ágnes 
stb. -  két mutatóban is keresni kell, hiszen 
szerzők is és róluk is írtak.) A szerzői névmu
tatóban utalások segítik a kettőnél több elemű 
nevek megtalálását (Havas Margit, Bohnné 
= Bohnné Havas Margit; Sz. Koncz István = 
Koncz István, Sz.). Néhol azonban ijesztő 
mennyiségű tételszám gyűlik össze egy-egy 
név alatt (pl. Szita László, Uherkovich Ákos, 
Vargha Dezső, Vonyó József). Ezen azzal is le
hetett volna segíteni, ha az egymás melletti té
telszámokat összevonják pl. T. Mérey Kláránál 
(2307-2314), vagy Rayman János (2721-2732, 
ill. 6034-6042) esetében. Másik megoldás lehe
tett volna a szerzői és a közreműködői szerep
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kör megkülönböztetése a tételszámok különbö
ző tipografizálásával.
A Tárgymutató igen alaposan kiaknázza a bib
liográfiai tételek tartalmilag megragadható ele
meit: 70 oldalon, két hasábban a személy-, az 
intézményi-, a földrajzi-, a cégneveket, a folyó
irat-, a konferenciacímeket, a tárgyszavakat stb. 
E mutató nagyon jól tagolt, akár négy lépcső
ben is tovább bontja a föltárni kívánt tartalmat, 
pl. egyetemi karok -  Bölcsészettudományi Kar
-  egyetemi tanárok, oktatók -  Font Márta stb. 
Sajnálatos, hogy -  eltekintve a hasábok sorvé
geinek ma már szokatlan kígyózásától, a sorki
zárás hiányától -  a különben szép nyomtatási 
képű kiadványt több nyomdai hiba is rontja. 
A bevezető Köszöntő sajtóhibái, a sorokon 
belül minduntalan föl-föltűnő, kézzel beütött 
választójelek, melyeket a számítógép áttördelt
-  de ezek inkább csak szépséghibák. A kötet 
használatában, a keresésben okoz nehézséget

viszont az élőfej hiánya, mely a fejezetek alá
ás fölérendeltségi viszonyainak áttekintését is 
zavarja.
Becsukva a kötetet elgyönyörködöm a vaskos, 
Pécs címerével díszített keménykötésű könyv
ben, mely így is sugározza azt a hatalmas isme
retanyagot, melyet a városról Surján Miklós és 
munkatársai összegyűjtöttek, és mások számára 
is hozzáférhetővé rendeztek. Egy gazdag, a ma
gyar könyvtárügy fejlődését végigkísérő életút 
nagyszerű összefoglalása ez a mű, mely meg
kerülhetetlen forrásgyűjtemény lesz a Pécset 
szeretők, laikus és hivatásos kutatók számára 
egyaránt. Ám ez nemcsak nekik ajándék, ha
nem figyelmesség Surján Miklósnak is, aki 
április 30-án töltötte be 75. életévét. További 
értelmes, munkás éveket kívánva köszöntjük, 
és köszönjük neki ezt az ajándékot.

Gyuris György

A könyvtárközi könyvkölcsönzések után a szerzőknek járó jogdíjról rendelkező 
hazai törvénytervezet még ebben az évben az Országgyűlés elé kerül. Az európai 

szerzői jogi gyakorlatban PRL-nek (Public Lending Right) nevezett nyilvános 
haszonkölcsönzési jog országonként eltérő formában valósul meg. Az angol 

gyakorlatban pl. egy erre a célra létrehozott jogvédő szervezeten keresztül történik 
a kifizetés évente egy alkalommal. A fizetendő díjakat a kölcsönzések száma 

alapján állapítják meg, melyet mintakönyvtárakban mérnek. A magyarországi 
törvénytervezet is megjelöl egy minimum és egy maximum összeget, amelyet a 

szerzők a Magyar Irodalmi Szerzői Dogvédő Egyesületen keresztül kapnának meg.
A könyvtárak sokat lobbiztak azért, hogy a díjakat kormányzati pénzből fizessék, és 

ne terheljék se a könyvtárakra, se az olvasókra. A banki és hitelpiaci szektor jelenlegi 
válsága miatt egyelőre bizonytalan, mikor lesz a hazai költségvetés olyan helyzetben 

hogy folyósítani tudja a jogdíjak fizetéséhez szükséges összeget.
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08/150
SOKOLOV, Arkadij Vasiievic: Bibliotecnyj dekalog nacala 21 veka -  vyzov 
postneklassiceskomu bibliotekovedeniu = Bibliotekovedenie. 2008. 1.no. 25- 
32.p. Bibliogr. 10 tétel.

A  21. század elejének könyvtári tízparancsolata -  a posztmodem könyv
tártudomány kihívása

Könyvtártudomány; Könyvtárügy

A természettudományok történetének szakaszokra bontásából át
vett „posztmodem” jelzőt és a tudományelmélettel foglalkozó 
filozófusok által megkülönböztetett posztmodem racionalitást 
javasolja E. V. Nikonorova a könyvtártudomány fejlesztésének 
következő időszakára. Ha ez sikerül, akkor a könyvtártudomány 
(beleértve a bibliográfiaelméletet és a könyvészetet is) akadémi- 
ailag elismert tudományág lesz, nő a társadalmi elismertsége és 
tudományos tekintélye, és ezzel a finanszírozása. Ez az elképzelés 
azért is megvalósíthatatlan, mert nem lehet egységes könyvtártu
dományról beszélni, csak az alkalmazott társadalmi-kommuniká
ciós tudományágakat jelentő könyvtár- és bibliográfiaelméletről. 
A jelenlegi fejlődési szakaszra azonban a modem jelzőt sem lehet 
alkalmazni, a cél eléréséhez szükség lenne elméleti kutatásokra, 
a tudományos kutatások átalakítására a racionalitás posztmodem 
formáiba, tárgyi orientáltságból probléma-orientált megközelítés
be. A több tudományágat érintő és azokon átívelő probléma-ori-
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entált kutatásokat reális követelményeknek kell 
kikényszeríteniük. A racionalitás posztmodem 
formái csak akkor alkalmazhatók, ha elősegítik 
a könyvtárügy problémáinak („parancsolata
inak”) sikeres megoldását. A tíz parancsolat a 
következő:
1. A könyvári-bibliográfiai intézmény társa

dalmi küldetésének meghatározása.
2. A könyvtári-bibliográfiai társadalmi intéz

mény egyedülálló és nélkülözhetetlen.
3. Az állam és a könyvtár kapcsolata (az ál

lam és a szakmai szervezetek szerepe).
4. A könyvtárügy helye az ország társadalmi 

szektorának gazdasági rendszerében (jelen
legi szemlélet: a könyvtár nem állít elő ámt, 
a könyvtárosok ingyenélők a társadalom 
nyakán).

5. Könyvtárak az információs társadalomban.
6. Könyvtári antropológia (a kutatás tárgya az 

olvasó ember; új antropológiai típus, a nem 
olvasó homo informations megjelenése).

7. Könyvtári informatizálás (fenyegetettség: 
az informatizálás a nyomtatott kiadványok 
megsemmisítéséhez és a könyvtárak lerom
bolásához vezet).

8. A könyvtári szakma újratermelése (könyv
tárosképzés.)

9. A könyvtárügy és a bibliográfia története 
(elsősorban a 20. századi történelem újra
írása).

10. Lehetséges-e posztmodem könyvtártudo
mány?

A fenti tíz parancsolat valóban interdiszcip
lináris, tíz könyvtári-bibliográfiai résztudo
mányágat érint. Ezek: könyvtári filozófia, szo
ciológia, politológia, közgazdaságtan, kultúra- 
elmélet, antropológia, informatika, pedagógia, 
történelem, tudományszervezés. A fenti problé
mák megoldása és a jelenlegi krízisből kivezető 
út megtalálása vezet el a könyvtártudomány és 
a bibliográfia-elmélet -  tartalmát és módszer
tanát tekintve -  posztmodem tudománnyá vá
lásához.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Kutatás

08/151
MIGON, Krzysztof: 0  wspótczesnej sytuacji badawczej 
w naukach o ksiqzce, bibliotece i informacji = Przg.Bibl. 
76.rocz. 2008.1.no. 14-21.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Rés. angol nyelven

A  könyv-, könyvtár-és információtudományi kutatá
sok mai helyzete

Bibliológia; Könyvtártudományi kutatás

A könyv, a könyvtárak, a könyvtárügy, az infor
máció és az írásbeli kommunikáció az utóbbi 
időben számos tudományterület érdeklődését 
felkeltette. Ezek a területek folyamatosan vál
toznak, fejlődnek, egymással szorosan össze
függnek, az egyes országokra jellemző egyedi 
sajátosságokkal rendelkeznek, így nehéz egy
séges képet alkotni jelenlegi helyzetükről. A 
könyv-, könyvtár- és az információtudomány 
területén a folyamatos integráció, szeparáció 
és specializáció új konstrukciók kialakulásá
hoz vezet az elmélet, a módszertan és a kutatói 
gyakorlat terén. A jelenlegi helyzet bemutatását 
hátráltatja az a káosz is, amely az egyes tudo
mányterületek, ágazatok terminológiájában ta
pasztalható, amit tovább súlyosbít a többnyel
vű irodalomból fakadó jelentésbeli árnyalatok 
megjelenése, valamint a definíciók és koncep
ciók pontatlan használata. A kutatások jelenle
gi helyzete az alábbi szempontok szerint jelle
mezhető:
1. Rendkívül nagy számuk és különbözősé

gük miatt lehetetlen egy nagy csoportba 
(könyv-, könyvtár- vagy információtudo
mány) sorolni az egyes szakterületeket. Az 
említett szakterületek külön tudományággá 
fejlődtek, bár néhány kapcsolódási pont és 
együttműködés továbbra is összeköti őket.

2. Minden új szakterület, amely az elmúlt év
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tizedekben keletkezett, függetlennek szá
mít egyedi témája, koncepciója és módsze
re miatt, mert egyedi módon kapcsolódik a 
többi szakterülethez, valamint kognitív és 
gyakorlati célkitűzései miatt.

3. A könyv-, könyvtár- és információtudomá
nyi témák más tudományterületek kutatá
sának is tárgyai, különösen érvényes ez a 
humán tudományokra és a szociológiára, 
és ez visszahat a könyvészeti, könyvtári és 
információs kutatások elméletére és gya
korlatára. Külön figyelmet érdemelnek a 
művelődés-, a kommunikáció- és a média- 
kutatások.

4. Tisztán elkülöníthetők a történelmi kérdé
sekkel illetve a jelennel foglalkozó szak
területek. Az egyik legelismertebb terület 
a könyvtörténeti kutatás, mely a könyvet, 
mint az emberi civilizáció produktumát és 
korszakokon átívelő kommunikációs esz
közét vizsgálja.

5. A tényszerű tudás növekedését a könyv-, 
könyvtár- és az információtudomány terü
letén még nem követték a helyesen kidolgo
zott elméleti és módszertani ismeretek, ame
lyek intenzívebb kutatásokat és magasabb 
színvonalú tanulmányokat eredményezné
nek ezen a tudományterületen.

(Autoref. alapján)

08/152

GONZÁLEZ-ALCAIDE, Gregorio -  CASTELLÓ - 
C 0 G 0LL0S, Lourdes [et al.]: Library and information 
science research areas. Analysis of journal articles in 
LISA = J.Am.Soc.Inf.Sci.Technol. 59.vol. 2008.1.no. 
150-154.p. Bibliogr.

Könyvtár- és tájékoztatástudományi kutatási terüle
tek a LISA-ban megjelent cikkek alapján

Felmérés; Könyvtártudományi kutatás; Referáló lap

A szerzők a könyvtár- és tájékoztatástudomány 
főbb kutatási területeit a LISA (Library and 
Information Science Abstracts) adatbázisban 
2004-2005-ben megjelent 11 273 indexelt pub
likáció tárgyszavainak megjelenési gyakorisá
ga, valamint ezek együttes előfordulása alapján 
határozták meg. A vizsgálat három fő kutatási 
területet különített el: a World Wilde Web, a 
Könyvtárak és az Oktatás. További 12 terüle
tet is megkülönböztet, amelyek nagymértékben 
fejlődtek az elmúlt időszakban. Ezek közül egy 
a könyvtári szférával, 11 pedig az internettel van 
kapcsolatban: Hálózatok, Számítógép-védelem, 
Információtechnológia, Elektronikus források, 
Elektronikus publikációk, Bibliometria, 
reskedelem, Számítógép-alkalmazások, Orvos- 
tudomány, Keresések és Online információke
resés.

(Autoref.)

08/153
FENNEWALD, Joseph: Research productivity among li
brarians. Factors leading to publications at Penn State = 
Coll.Res.Libr. 69.vol. 2008. 2.no. 104-116.p. Bibliogr. 
jegyzetekben.

A  könyvtárosok tudományos tevékenységének 
hatékonysága. Milyen tényezők ösztönzik 
a publikációk megjelenését a Pennsylvania State 
University-n?

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvtártudományi 
kutatás; Publikációs tevékenység

A Pennsylvania State University (röviden: 
Perm State) könyvtárosai hagyományosan a 
legtermékenyebb szerzők között vannak a fel
sőoktatási könyvtárak problémáival foglalkozó 
szakfolyóiratokban.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3 525



Korábbi felmérések már igazolták azt, hogy 
ahol a kutatási tevékenységet elvárják, az elő
léptetés és a határozatlan idejű alkalmazás fel
tételéül szabják, ott több publikáció születik. 
Továbbá: ahol az intézményen belül szervez
nek a publikálást segítő kurzusokat, ott azzal 
egyben a könyvtárosok kutatói munkásságát is 
ösztönzik.
Ez alkalommal személyes interjúk során 77 
könyvtárost kérdeztek meg arról, hogy milyen 
tényezők segítik, illetve akadályozzák kuta
tómunkáját, és minderről egy konkrét projekt 
kapcsán kellett beszámolniuk.
A Penn State-en elvárják, hogy a könyvtáro
sok szakmai kutatással is foglalkozzanak; ez az 
előléptetés és a véglegesítés feltétele, és a téma 
része a könyvtárosok évenkénti személyes ér
tékelésének. Konferenciai részvételhez és a 
kutatások céljára támogatást nyújt a könyvtár, 
további támogatási forrást jelentenek a pályá
zatok. A kutatásra fordított idő kérdését nem 
szabályozzák, a kutatást a munkatársak szerves 
feladatának tekintik.
A kutatást a vizsgálat szerint a munkahelyi elő
menetel mellett a következő személyes ténye
zők motiválják: a szakmai ismeretek gazdagí
tása, a szolgáltatások fejlesztése, intellektuális 
kíváncsiság, szakmai elégedettség.
Kutatást speciális előképzettség nélkül is vé
geznek a könyvtárosok. Kutatásaik számában 
nincs különbség aszerint, hogy könyvtár szakon 
szerezték mesterfokozatukat, posztgraduális 
kurzuson tanultak-e vagy doktoráltak könyv
tár szakon. Ha az összes publikációt tekintjük

(könyvek, tanulmányok, lektorált folyóiratok 
cikkei), akkor a doktorátus már befolyásoló té
nyezőnek bizonyul. Azok, akik például történe
lem vagy angol szakon végeztek, már tanulmá
nyaik során értékes előgyakorlatot szerezhettek 
a kutatás és publikálás területén, ami megnö
velte önbizalmukat.
A Penn State-en a legjelentősebb tényezőnek 
a kollegiális támogatás, formális és informá
lis mentorálás bizonyult. Ez publikálási ja
vaslatokban, közös szerzőség felajánlásában 
mutatkozik meg. A kollegiális segítség sokat 
jelent azoknak is, akik motivációval rendelkez
nek, és azoknak is, akik még tapasztalatlanok 
a publikálás területén. A kutatás támogatásá
hoz nincsenek előírt témák vagy programok. 
A kutatást elvárják, de a könyvtáros szabadon 
választhatja meg témáját (ezek között vannak 
gyakorlati szempontúak, az intézményre vagy 
egy-egy tudományterületre vonatkozóak) és 
módszerét. Az erre fordított időről kollégáival 
és főnökeivel kell konzultálnia. A vizsgálatot 
végző szakemberek szívesen fogadnák más in
tézmények hasonló felméréseinek eredményeit 
összehasonlítás céljából.

(Hegyközi Ilona)

Információszervezés

Lásd 157
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Könyvtár- és tájékoztatásügy

Általános kérdések

08/154
SOLIMINE, Giovanni: Verso una Biblioteconomia 2.0? = 
B0 II.AIB. 4 7 .V0 I. 2007. 4.no. 433-434.p.

Irány a 2.0-ás könyvtárügy?

Elektronikus könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Hasz
náló

Mind több szó esik a Web 2.0-ról? és ez óhatatla
nul felveti a párhuzamokat egy esetleges 2.0-ás 
könyvtárüggyel, ahol a könyvtár ugyanazokat 
a koncepciókat veszi át, működését a social 
networking kollaboratív stílusára és a használók 
közösségének részvételére alapozva, akik nem 
csak haszonélvezői, de alakítói is a szolgálta
tásoknak. Még egy angol kifejezést használva: 
egy user-inclusive könyvtárról beszélhetünk. 
Most jelent meg olasz fordításban Lankes -  
Silver stein -  Nicholson munkája, melyet az 
ALA számára készítettek „Részvételi hálóza
tok: a könyvtár, mint társalgás” címmel, és an
nak több megállapítása indíthat el folyamatokat 
a szakmai közgondolkodásban. A dokumentum 
kizárólag „részvételi könyvtárról” beszél, azaz 
olyan könyvtárügyről, amely következetesen a 
társalgási modell nyomán jár, mely éppen úgy 
meghatározza a katalógus felépítését és kezelé
sét, mint a könyvtár valamennyi tevékenységét, 
kezdve persze a tájékoztatással, amely termé
szetéből adódóan foglalja magában a könyv
táros-olvasó párbeszédet. (Ezt a „beszélgetés” 
vagy „társalgás” metaforát, mely a Cluetrain 
kiáltványból ered, az olasz elektronikus könyv
tári nyilatkozat tette közismertté a szakmában, 
és a nyilatkozat is olvasóközpontú könyvtárról 
beszél.) Komolyan kell venni a dokumentum

figyelmeztetését, és értékelni kell, ki kell hasz
nálni mindazt, amit az olvasó (használó) appor
tál a könyvtárba, akár azzal, amit mond (vagy 
nem mond), akár a könyvtár tevékenységében 
való közreműködéssel. A dokumentum nyi
tó állítása, miszerint „az ismereteket társalgás 
révén hozzák létre” viszont egyszerre magától 
értetődő, és ugyanakkor veszélyes is. Termé
szetes, hogy a könyvtár-használó találkozás és 
„interakció” elve az „informatív mediáció” (tá
jékoztató közvetítés), amin a könyvtár alapul. 
Ugyanakkor, ha az interakciót ilyen kevéssé 
strukturált stílus felé tereljük, a könyvtár elve
szítheti felelősségét: hová tűnnek az értékadás, 
az értékelés és a hitelesség, megbízhatóság fo
galmai?
Eljött-e hát az ideje a „kettőpontnullás könyv
tárügy” megalapításának? Van még néhány 
napi szinten megoldandó feladat a jelenlegi 
helyzetben, amikor is megváltoztak a doku
mentumok és a gyűjtési koncepciók. Az elekt
ronikus könyvtár a katalográfiai közvetítés
től egyre inkább a tájékoztatási (informatív) 
közvetítés, sőt, a dokumentális közvetítés felé 
mozdul, lerövidítve a dokumentum és leírása, a 
dokumentum és használata közötti távolságot. 
Megváltoztak a használók is: egyre növekszik 
a jórészt ismeretlen távoli felhasználók száma, 
akik ugyan részben olyanok, mint saját olvasó
ink, akik online is használják a könyvtárt, más 
részük viszont navigálás során „botlott bele” 
állományunkba, valami speciális igény kielégí
tése érdekében böngészve a hálózaton elérhe
tő forrásokat. Nem állítható, hogy a mi 1.0-ás 
könyvtárügyünk kellően fel van vértezve mind
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ezen körülményekkel szemben. Lehet, hogy 
létre kellene hoznunk az 1.7, 1 .8... verziókat. 
Talán jó lenne mindazokkal a problémákkal is 
foglalkozni, amelyek a könyvtárak jelenéhez 
kötődnek, még mielőtt megjósolnánk feltétele
zett jövőjüket.

(Mohor Jenő)

Nemzeti könyvtárügy

08/155
WOLOSZ, Jan: Biblioteki w spoteczenstwie polskim = 
Bibliotekarz. 2008.1.no. 2-6.p. Bibliogr.

Könyvtárak a lengyel társadalomban

Állami irányítás; Elektronikus könyvtár; Könyvtárpo
litika; Megőrzés

Ahhoz, hogy megfelelőképpen értékelni tudjuk 
a könyvtárak helyzetét a lengyel társadalom
ban, három kulcsfontosságú tényezőt kell kö
zelebbről szemügyre vennünk: a könyvtárügy 
jelenlétét a közvéleményben; a politikusok és 
a könyvtár viszonyát; valamint az így vázolt 
helyzet hatásait a jelenségek és tények tükré
ben.
Ami az első tényezőt illeti, megállapíthatjuk, 
hogy az utóbbi években az olvasók száma 
nagymértékben csökkent. A nyilvános könyvtá
rakban a 2000-es évhez képest mintegy félmil
lióval kevesebb a beiratkozott olvasó. Ennek 
okai a könyvtárbezárásokon túl a könyvtárak 
elszegényedésében, a fiatal generációk kiván
dorlásában, valamint az internethez való hozzá
férés egyre általánosabbá válásában keresendő. 
Különös, hogy miközben a könyvtárak tech
nikai felszereltsége javul, gyűjteményük meg
újul, kihasználtságuk, illetve az olvasói létszám 
csökkenő tendenciát mutat. Mindez tükröződik 
abban az érdektelenségben, amellyel a közvé

lemény, valamint az országos média viseltet a 
könyvtárügy iránt.
Nem különb a politikusok hozzáállása. Akönyv- 
tárügyből politikai tőkét kovácsolni nem lehet, 
ezért a parlamenti kontroll helyett a hivatalno
kok kompetenciája és felelősségérzete a döntő 
a legsúlyosabb könyvtárügyi kérdésekben is. 
Ennek volt következménye a lengyel belügymi
nisztériumon belül működő Információs Társa
dalmi Főosztály felszámolása vagy a középfokú 
könyvtárosképzés megszüntetése stb. Konk
rét, országos fejlesztési tervek és finanszírozás 
hiányában a könyvtárak különböző operatív 
programok keretében jutnak anyagi támogatá
sokhoz, amelyekből különböző projekteket va
lósítanak meg, de az alapfunkció finanszírozása 
továbbra is problematikus marad. Jellemző a 
nemzeti könyvtár ügye. A könyvtárügyhöz mit 
sem értő minisztériumi alkalmazottak az utóbbi 
időben a nemzet könyvtárát olykor mint a többi 
könyvtár felettes szervét, máskor pedig mint a 
minisztériumnak alárendelt, annak engedelmes
kedni tartozó intézményt kezelték, amiből szá
mos probléma származott.
Az információs társadalom létrehozása, ami a 
könyvtárakat illeti, nehezen megvalósítható fel
adat mindaddig, amíg nincs egy országos terv, 
hiányzik a folyamat országos szintű koordi
nálása, és a könyvtárak között nagy egyenlőt
lenségek tapasztalhatók. Azokon a helyeken, 
ahol a könyvtárosok és a fenntartó szervek, 
önkormányzatok között sikerült valamiféle 
együttműködést megvalósítani, a „korszerű 
könyvtárosság oázisai” jöttek létre. így például 
Wroclawban vagy Olsztynben.
A számítógépesítés terén a lengyel könyvtárak 
messze elmaradnak attól a szinttől, ami elvár
ható volna. 2006-os adatok szerint a nyilvános 
könyvtáraknak mindössze 36 százaléka volt au
tomatizált, s ugyanennyi rendelkezett internetes 
hozzáféréssel. Sokkal jobb helyzetben vannak 
a tudományos könyvtárak, amelyek amellett, 
hogy az automatizálás finanszírozásában külfol-
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di forrásokra is számíthatnak (pl. Mellon Ala
pítvány), különféle együttműködéseket, kon
zorciumokat hoztak létre.
Miközben a nemzeti könyvállomány megóvá
sa törvényben deklarált cél, e területen is csak 
részeredményekről lehet beszámolni. Kritika 
érte a könyvtári vezetőket, amiért is nem külö
nítettek el forrásokat az adott célra, ugyanakkor 
az is kiderült, hogy a jogi előírások is módosí
tásra szorulnak. A szakemberek véleményét is 
figyelembe vevő törvénymódosítási tervezet 
azonban visszhang nélkül maradt. Egyedül a 
papír-savtalanításra született kormányprogram, 
amelynek keretében gyümölcsöző diskurzusra 
került sor a könyvtári állományvédelem tárgyá
ban, valamint feltérképezték az állományok ál
lapotát.
Az állományvédelem, valamint a gyűjtemény 
széles körű hozzáférhetőségének biztosítása 
miatt különösen fontos a gyűjtemények digitali
zálása. Ezt felismerve a könyvtárak élénk tevé
kenységet fejtenek ki e területen. 2002-ben jött 
létre a Nagy-Lengyelországi (Wielkopolska) 
Digitális Könyvtár, de mostanra már három 
másik régió is megteremtette a maga digitális 
könyvtárát. 2006-ban a nemzeti könyvtár létre
hozta a POLONA Digitális Könyvtárat. Fontos 
lenne e téren a munka összehangolása és a meg
felelő szabványok kidolgozása.
Miközben fejet kell hajtanunk a jelen körül
mények között is minden erőfeszítésüket lat
ba vetve küzdő, dolgozó könyvtárosok előtt, 
el kell ismernünk, hogy európai viszonylatban 
a lengyel könyvtárak nem állnak a legjobban. 
S jóllehet vannak biztató jelek, pl. ha a fiatal 
könyvtárosok információs technológiai ismere
teire és még töretlen lelkesedésére gondolunk, a 
lengyel könyvtárügy mindaddig nehezen moz
dul előre, amíg a felelős kormányzati szervek 
nem gondoskodnak hozzáértő adminisztratív 
háttérről.

(Danes Szabolcs)

08/156
REISSER, Michael: „Bibliothek 2007” und die Folgen. 
Überlegungen zu einer bibliothekspolitischen 
Neupositionierung in der Ehrenamtsdiskussion = BuB. 
60.Jg. 2008. 2.no. 126-130.p.

Res. angol és francia nyelven

A  német könyvtárügy stratégiai terve, a „Bibliothek 
2007” és következményei. A  könyvtárban dolgozó 
önkéntesek szerepének újragondolása

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtáros -társadalmi 
munkás; Könyvtárpolitika

A német könyvtárügyben heves vita dúl az ön
kéntes munkát vállalók programszerű alkalma
zásáról. A helyeslők táborában a pragmatikusok 
az így megtakarítható anyagiakkal érvelnek. 
Mások az önkéntes társadalmi munkában a de
mokratizmus erősödését látják. A szkeptikusok 
kételkednek ezekben az érvekben, a bevezetést 
határozottan ellenzők pedig a szakmai érdekek 
sérülésének, a könyvtárak presztízsveszteségé
nek tartják a kvalifikált munkaerők képzetle
nekkel való felváltását.
Az önkéntes munka bevezetése s ezzel párhu
zamosan a fizetett munkahelyek csökkentése 
az állami politika általános törekvése, de figye
lemre méltó, hogy nem minden foglalkozási 
ágat érint azonosan. Mikor például a nemzet
közi PISA-vizsgálat a német oktatási rendszer 
eredményességét több ponton megkérdőjelezte, 
az állami politika a kisgyerekekkel foglalkozó 
nevelők számának és kvalifikációs követelmé
nyének emelésével válaszolt. Az is elképzelhe
tetlen, hogy a kórházi műtőasztal köré társadal
mi munkás segítőket állítsanak.
A könyvtárosok egy része úgy véli, hogy a tár
sadalmi munkások a könyvtári munka peremén 
fognak kisegítőként elhelyezkedni, beállításuk 
nem érinti érdemben a kialakult munkaköröket. 
Ez illúzió. Az önkéntes munkakörök beveze
tésénél a politikusokat nem a társadalmi de
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mokratizmus szélesítése motiválja elsősorban, 
hanem a munkaerőre fordított kiadások csök
kentése.
A könyvtárosok érvei a vitában meglehetősen 
szubjektivek, mivel nem állnak rendelkezésre 
szakszerűen kidolgozott sztenderdek a könyv
tári munkaerők tényleges tevékenységéről. 
Ezek kidolgozása lenne szükséges ahhoz, hogy 
a kvalifikációt igénylő és az anélkül is végezhe
tő tevékenységek köréről objektív, tapasztalati 
tények alapján beszélhessünk. E sztenderdek 
kidolgozásánál természetesen a változást hozó 
tendenciákat is figyelembe kell venni, minde
nekelőtt a technikai fejlődés várható következ
ményeit. Az adatok alapján a Német Könyvtá
rak Egyesületének állást kell foglalnia: van-e 
egyáltalán értelme az önkéntesek munkába ál
lításának, s ha igen, mely területeken?
A könyvtárosi állásfoglalás azonban önmagá
ban kevés, tényleges hatása csak akkor van, 
ha könyvtári törvényben testesül meg. E téren 
2007-ben fontos előrelépés történt: a „Kultúra 
Németországban” elnevezésű határozat állás- 
foglalása alapján a könyvtári egyesületek új 
stratégiát fogalmaztak meg a „Könyvtár 2007” 
című dokumentumban. Javaslatuk szerint a 
tartományoknak könyvtári törvényekben kell 
rögzíteniük a közkönyvtárak feladatait és fi
nanszírozását, átfogó fejlesztési tervet kell ké
szíteniük, amely tartalmazza a művelődéspoli
tikai célokat és a minőségi követelményeket. A 
könyvtári törvényeknek kell a professzionális 
könyvtári tevékenységek körét meghatározni
uk, ezeknek kell tartalmazniuk a ma még hiá
nyos feladatleírásokat és funkció-meghatározá
sokat. Mivel a könyvtárak csak jogi úton tudják 
érvényesíteni az önkéntes segítők beállításával 
kapcsolatos állásfoglalásukat, ezért a legfonto
sabb könyvtárpolitikai feladat a könyvtári tör
vények létrejöttének előmozdítása.

(Katsányi Sándor)

08/157
KARHULA, Päivikki: Monimuuttujainen muutos =
Signum. 2007. 2.no. 3-4.p.

Milyen változásokkal szembesülnek a finn könyv
tárak napjainkban?

Együttműködés -belföldi; Információszervezés; 
Integrált gépi rendszer; Munkaszervezés

A finn Nemzeti Könyvtár és a könyvtári infor
matikai hálózatok által 2007-ben szervezett 
informatikai szeminárium fő témája maga a 
változás, a napjainkban zajló, könyvtárakat is 
érintő általános megújulás témaköre volt.
Maga a változás mindig is folyamatosan ható 
tényezője volt környezetünknek, amely azon
ban nem mindig azonnal nyilvánvaló. Ezt jól 
bizonyítja a könyvtárak fejlődése is a történe
lem folyamán.
Legutóbb a finn LESÍNEA 2 projektben részt 
vevő könyvtárakat is érintette azon új változás, 
hogy az elsősorban a finn főiskolai könyvtárak 
által használt Voyager könyvtári információs 
rendszer új tulajdonosa már az EX LIBRIS 
globális könyvtár-technológiai rendszer lett. 
A bemutatkozó eseményen felszólaló Maré 
Daubach a könyvtári technológiák változásai
ról szólva azt a megjegyzést tette, hogy ezt a 
kort legjobban talán a „multiparadigm change” 
műszóval lehetne jellemezni.
Az elnevezést nagyon találónak tartja a szerző, 
mivel egyidejűleg van változóban a hagyomá
nyos könyvtárban szokásos munkastílus, vala
mint a könyvtárat körülvevő társadalmi közeg 
is. Jól láthatóak a változások a könyvtárak szer
vezeti felépítésében, a könyvtárak informatikai 
rendszereiben, azok tartalmában és az ezeket 
használók körében is. Változik a könyvtári 
munkakörnyezet és a könyvtárak közötti mun
kamegosztás is. Az eredmény a szolgáltatások 
centralizálása, így pl. a szétaprózódott szolgál
tatások ésszerű összevonása, bizonyos munka
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területek elkülönülése, megint más munkaterü
letek kiszervezése stb.
A jóslatok szerint az újjászervezéseknek, illetve 
átszervezéseknek még nincs vége. Többek kö
zött a regionális együttműködések, a települési 
szervezetek megújulása, a főiskolák fejlesztési 
súlypontjai igénylik a munkamegosztás kiszé
lesítését, valamint a szolgáltatások logisztikai 
szempontból történő újragondolását.
A másik időszerű téma a könyvtárak életében is 
a tudásszervezés problémaköre. Az erről folyó 
vitákban nagyon fontos szempont a résztve
vőktől elvárt neutrális megközelítés a témát il
letően. A változások itt is sok irányban hatnak, 
és nem minden szándék váltja be a hozzá fűzött 
reményt. Az itt tapasztalható változás abban 
foglalható össze, hogy az adatbevitel módja és 
a felhasználók igényei nagymértékben köze
ledtek, vagyis az automatizált könyvtári mun
kafolyamatok felgyorsultak.
A cikk példaként említi, hogy a Sibélius Aka
démia könyvtára tudás- és információszervezés 
címmel szervezett szemináriumán a résztvevők 
értékes tapasztalatokra tettek szert a témában. 
A cél itt is az volt, hogy a résztvevők érezze- 
nek rá bizonyos szituációkra, ahol szükség van 
tanulási folyamatra és a legújabb eljárások ki
próbálására, a tanulás, az ismeretszerzés haté
konyságának növelésére.

(Kránitz Lászlóné)

Lásd még 160, 211, 216

Együttműködés

08/158
KOREN, Marian: Associations professionnelles et 
coopération européenne = Bull.Bibi.Fr. 53.tom. 2008.
1.no. 25-30.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Szakmai egyesületek együttműködése Európában

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Együttműködés 
-nemzetközi

A cikk bemutatja, milyen helyet foglalnak el 
a nagy könyvtári szervezetek a nemzetközi és 
európai színtéren. Javaslatot fogalmaz meg a 
nemzetközi együttműködés fejlesztésére, hang
súlyozva a könyvtárak szerepének tudatosítását 
a társadalomban. Hollandia példáján keresztül 
bizonyítja, milyen nemzetközi tartalmú progra
mokat dolgozhatnak ki a szakmai szervezetek, 
amelyek segítségével elérhető a minőség el
veinek gyakorlati megvalósítása a könyvtárak 
hétköznapjaiban. Hangsúlyozza a nemzetközi 
szakmai tapasztalatcserék fontosságát.

(Autoref.)

08/159
SCHW ARTZ, Werner: EROMM and the Registry of Digital 
Masters = LIBER Q. 18.vol. 2008.1.no.

Az EROMM és a Digitális Alappéldány-Nyilvántartás

Bibliográfiai számbavétel; Dokumentumazonosítás; 
Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus doku
mentum; Mikroforma

A szerző egy 1583-ban készült könyvet kere
sett az interneten: 8 gyűjteményben összesen 
10 nyomtatott példányt és 1 mikrofilm másola
tot talált. Egy digitalizált könyv túlélhet-e 425 
évet? Aligha, viszont megnyújtható az élettar
tama, ha néhány dolgot figyelembe veszünk. 
Először is olyan formátumot kell választani, 
amely a későbbi frissítési kísérletek során sem 
veszít a tartalomból és a minőségből. Szükség 
van egy megbízható digitális tárhelyre, amely 
nagy mennyiségű adatot képes kezelni. Végül 
szükség van olyan finanszírozásra, amely nem 
csak az előállítást, de a hosszú távú fenntartha
tóságot is biztosítja.
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Manapság viszonylag könnyű meggyőzni a 
fenntartót az olyan digitalizálási projektekről, 
amelyek rövidtávon látványos eredményeket 
hoznak. Ezzel értelemszerűen a könyvtárak és 
a kulturális örökséget őrző más intézmények 
nem lehetnek elégedettek. Biztosítani kell a 
digitalizált dokumentumok láthatóságát helyi 
szinten, azt követően biztosítani kell azok kap
csolódását a helyi, nemzeti, majd pedig nem
zetközi információs rendszerekhez.
Azokat a publikációkat, amelyeket a közönség 
nem ismer, nem fogja használni, amit pedig 
nem használnak, az képes elveszni. Ez a digitá
lis dokumentumokra is igaz. A dokumentumok 
láthatóságának biztosításához a legkézenfek
vőbb eszköz az elektronikus katalógus. A hasz
náló igyekszik onnan elindulni, ahol a legtöbb 
dokumentum, forrás van, ezért szükséges a 
katalógus-információk európai és nemzetközi 
cseréje.
A modem technológia ellenére, az európai di
gitális könyvtárak tartalma csak részben érhető 
el katalógusokon keresztül. Az EROMM-ban 
(European Register of Microform and Digital 
Masters -  Mikroformátumú és Digitális Alap
példányok Európai Nyilvántartása) végzett 
kereséssel ez könnyen belátható. Az adatbázis 
15966 rekordot tartalmaz digitalizált könyvek
ről és periodikumokról. Ez kevesebb, mint a 
becsült mennyiség fele. A DLF (Digital Library 
Federation -  Digitális Könyvtári Szövetség) 
által felkért szakértők javaslatára született meg 
az RDM (Registry of Digital Masters -  Digi
tális Alappéldány-Nyilvántartás) 2006-ban. Az 
OCLC és az EROMM megállapodást kötött az 
amerikai és az európai katalógusrekordok cse
réjéről. Néhány technikai probléma még meg
oldásra vár ugyan, de az RDM rekordjai már 
láthatók az EROMM adatbázisban és viszont. 
A tervek szerint a jövőben a frissítések egyszer
re jelennek meg a két adatbázisban.
Az EROMM jelenleg 12 európai országból 14 
partnertől gyűjt adatokat, de Észak- és Latin-

Amerikából is kap rekordokat. Az adatgyűjtés 
sajnos nem terjed ki Európa minden országára. 
A részt vevő országok azonban igyekeznek a sa
ját országuk valamennyi digitalizálási projekt
jéről szolgáltatni információt. Olyan szerveze
tek is segítik a hálózat bővítését mint a LIBER 
(The Ligue des Bibliothéques Européennes de 
Recherche -  Európai Tudományos Könyvtárak 
Egyesülete) vagy a CERL (Consortium of 
European Research Libraries -  Európai Tudo
mányos Könyvtárak Konzorciuma).
Az EROMM-mal való kapcsolatfelvétel nyo
mán elérhető, hogy az adott ország könyvtári 
rendszerében lévő rekordok láthatóak legyenek 
az RDM és az OCLC felületén, azaz a széles 
nemzetközi nyilvánosság előtt is. A keresések 
során mindkét rendszer az adott helyi, vagy 
nemzeti digitális könyvtárhoz vezeti a haszná
lót. Hosszú távon ez a használat emelkedésé
hez, majd pedig a digitális megőrzés fontossá
gának tudatosításához vezet.

(Tóth Máté)

Lásd még 157, 166, 175, 193, 208, 217

Jogi szabályozás

08/160
ST^PNIAK, Jolanta: Zmiany w „Ustawie o bibliotekach” 
-zaproszenie do dyskusji = Poradnik Bibi. 2008.2.no. 
8-10.p. Bibliogr. lábjegyzetekben.

Javaslat a lengyel könyvtári törvény módosításra

Jogszabály -könyvtárügyi

Az 1997. június 27-i keltezésű lengyel könyvtá
ri törvény több eleme is újragondolásra szorul. 
A Lengyel Könyvtárosok Egyesületének veze
tősége ezért a törvény módosítását kezdemé
nyezi. A vitaindítónak szánt cikk a fontosabb 
problémaköröket gyűjti csokorba.

532 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3



Atörvény legnagyobb hiányosságaira már 1997- 
ben felhívta a figyelmet Boleslaw Howorka. 
Ezek: a törvény csak a nyilvános könyvtárak 
működésére vonatkozik; felszámolta a könyvtá
ri hálózatot a nem nyilvános könyvtárak önkén
tes alapon történő csatlakozásának bevezetésé
vel; olyan elemeket tartalmaz, amelyek a többi 
törvényi előírással nincsenek összhangban.
A szerző a következő felvetéseket teszi az új 
törvényt illetően:
1. a törvénynek rendelkeznie kell a különböző 

típusú könyvtárak feladatairól, külön kitér
ve a központi finanszírozású könyvtárakra;

2. a törvénynek köteleznie kell a központi 
költségvetési könyvtárakat a könyvtári há
lózatban való részvételre;

3. a törvénynek meg kell határoznia az állam 
politikáját a központi költségvetésből fi
nanszírozandó országos szintű könyvtári 
feladatokat illetően (pl. központi katalógus 
építése, a nemzeti könyvtári állomány vé
delme, országos bibliográfiai adatbázis épí
tése stb.);

4. meghatározandó a könyvtári dokumentum 
új, a lehető legszélesebb értelemben vett 
fogalma, amely a kizárólag az interneten 
elérhető dokumentumokra is kiterjed;

5. a törvénynek ki kell térnie az Országos 
Könyvtári Tanács feladataira, összetételére 
és működtetésére;

6. meghatározandó, hogy a könyvtár fenntar
tója milyen jogosítványokkal rendelkezik a 
könyvtár által kiszabható díjtételek (pl. au
diovizuális dokumentumok kikölcsönzése, 
internethasználat stb.) megállapítására; a 
könyvtári átalakításokra (összevonás, meg
szüntetés stb.); központi könyvtárak létre
hozására;

7. újragondolandó a nyilvános könyvtárak 
más típusú könyvtárakkal való összevo
násának tilalma; okosabb volna esetleg az 
összevonás feltételeit meghatározni;

8. meghatározásra szorul a Nemzeti Könyvtár

szerepe az országos könyvtári hálózatban, 
valamint az országos jellegű könyvtári pro
jektek kezdeményezésében, koordinálásá
ban;

9. valóban szükség van-e két nemzeti könyv
tárra?

10. hogyan lehet rászorítani a helyi önkor
mányzatokat törvényi kötelezettségeik be
tartására: a községi és járási könyvtárak 
létrehozására és fenntartására?

(Danes Szabolcs)

Lásd még 156, 201

Könyvtárosi hivatás

08/161
WILLIAMSON, J.M. -  PEMBERTON, A.E. [et al.]: 
Personality traits of individuals in different specialties of 
librarianship = J.Doc. 64.vol. 2008.2.no. 273-286.p. 
Bibliogr.

Könyvtárosok személyiségvonásai különböző szak
mai területeken

Felmérés; Könyvtárosi hivatás; Személyzet

Egy felmérés során azt vizsgálták, hogy az 
egyes könyvtárosi munkakörökben dolgozók 
a Personal Style Inventory-ban foglalt szem
pontok szerint mérve eltérő személyiségje
gyekkel rendelkeznek-e. A vizsgálat felsőok
tatási könyvtárosok, tájékoztatók, feldolgozók, 
távoktatással foglalkozók, közkönyvtárosok, 
iskolai könyvtárosok, különgyűjteményi mun
katársak és rendszergazdák körében zajlott. A 
Personal Style Inventory (Személyiségtípusok 
leltára) 101 kérdés segítségével 16 tényezőt 
mér. A konkrét felmérés a következő 13 tulaj
donság elemzésére terjedt ki: alkalmazkodóké
pesség, magabiztosság, autonómia, lelkiisme
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retesség, ügyfélközpontúság, érzelmi stabilitás, 
extrovertáltság, nyitottság, optimizmus, csapat
munkában való részvétel, eltökéltség, jövőbe 
tekintő munkastílus, motiváltság.
Különös figyelmet fordítottak arra, hogy a 
használókkal közvetlen kapcsolatban lévő 
könyvtárosok személyiség]’ egyei különböz
nek-e a technikai orientációjú munkakörök
ben dolgozókétól. A vizsgálat során kétlépcsős 
klaszterelemzést végeztek el. A felmérés 2075, 
nem véletlenszerűen kiválasztott könyvtáros 
bevonásával zajlott, különböző levelezőlistákat 
felhasználva, nemzetközi mintán. A demográ
fiai összetételre vonatkozó adatokat is begyűj
tötték: munkakör, a jelenlegi beosztásban és az 
információs szakmában töltött idő (években).
A vizsgálati eredmények szerint a különböző 
„típusú” könyvtárosok eltérő személyiségje
gyekkel rendelkeznek. Beigazolódott, hogy 
a használókkal közvetlen kapcsolatban lévő 
könyvtárosok személyiségjegyei valóban kü
lönböznek a technikai orientációjú munkakö
rökben dolgozókétól. Ugyanakkor a minta jel
lege miatt az eredmények nem általánosíthatók, 
és nem térnek ki a nemek közötti eltérésekre, 
valamint ez alkalommal csak angol nyelven 
kommunikálók körében vizsgálódtak.
Az eredmények megerősítik J. L. Holland fel
tevését a kongruenciáról, miszerint a hasonló 
személyiség]’ egyekkel rendelkezők számára 
egy-egy szakmán belül ugyanazok a szűkebb 
szakmai területek vonzóak, illetve a szakmai 
területek ugyanolyan személyiség)’egyekkel 
rendelkező egyéneket vonzanak. E. I. Meir 
és S. Melamed ehhez hozzáteszi, hogy kong
ruencia esetén sokkal valószínűbb a szakmai 
elégedettség is. Mindez erőteljesen megmutat
kozott a felsőoktatási referensz könyvtárosok, 
levéltárosok, katalogizálók, szakkönyvtárosok 
és rendszergazdák esetében, akik mindannyi
an külön-külön klasztert képeztek; és kevésbé 
a közkönyvtárosok, távoktatással foglalkozók 
és iskolai könyvtárosok esetében, akik viszont

ugyanabba a klaszterbe kerültek.
A kutatás során ismét beigazolódtak N. J. 
Borges és D . D . Gibson tapasztalatai, misze
rint a használókkal közvetlen kapcsolatban lé
vők és a technikai orientációjú szakemberek a 
könyvtáros szakmában is igen eltérő személyi
ségjegyekkel rendelkeznek. Az előbbi esetben 
a referensz könyvtárosoknál, szak-, köz-, isko
lai és távoktatással foglalkozó könyvtárosoknál 
az extrovertáltság, a rugalmasság és a csapat
munkára való képesség (az interperszonális in
terakció jegyei), az utóbbiban a katalogizálók 
esetében az operatív munkastílus és az ügyfél- 
központúság alacsony foka, az archiválok és a 
rendszergazdák esetében az eltökéltség és a kö
vetkezetesség (a logikus, személytelen elemzés 
és döntés) volt jellemző.
A kutatási eredmények hasonlóak J. L. Hol
landéihoz, és azokból merítenek. A személyi
ségjegyek és a választott szakmai terület kong
ruenciáját a személyiségjegyek és a betöltött 
munkakör közötti funkcionális hasonlóságból 
eredeztetik.
A kutatók úgy vélik, hogy új mintákon kell 
vizsgálni az eredményeket, és azt remélik, 
hogy a további eredmények a pályaorien
tációban, az állásváltoztatásnál stb. is haszno
síthatók lesznek majd.

(Hegyközi Ilona)

08/162
PROMÍS, Patricia: Are employers asking for the right 
competencies? A case for emotional intelligence = Libr. 
Adm.Manage. 22.vol. 2008.1.no. 24-30.p. Bibliogr.

Helyes kompetenciákat kémek-e a munkáltatók?
A z érzelmi intelligencia szerepe

Könyvtárosi hivatás; Munkabér, alkalmazás; Vezetés

A szerzők 260, a College & Research Libraries 
News című lapban közzétett álláshirdetést gyűj
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töttek össze és elemeztek a 2005. november 16. 
és 2006. február 15. közötti időszakból. A kuta
tás célja annak meghatározása volt,
-  hogy milyen mértékben kívánja meg a 

munkaerőpiac az érzelmi intelligenciához 
köthető készségeket és az ún. kulcsképes
ségeket (soft skills);

-  hogy a különböző szintű pozíciókhoz mi
lyen kulcsképességeket várnak el;

-  hogy milyen kulcsképességek és érzelmi 
intelligencia készségek szükségesek a je
lenlegi álláshirdetések alapján;

-  hogy vajon ezeket kérik-e az álláshirdeté
sekben is.

Salovey és Mayer 1990-ben dolgozta ki az ér
zelmi intelligencia fogalmát, definíciójuk sze
rint „az érzelmi intelligencia a szociális intel
ligenciának az egyik alfaja. A saját és mások 
érzései, érzelmei megfigyelésének képessége, 
az azok között való különbségtétel és ezen in
formációk felhasználása a gondolatok és csele
kedetek irányítására.” Daniel Goleman szerint 
25 féle érzelmi intelligenciához köthető kész
ség van, amelyek két nagy csoportba sorolha
tók: személyes és szociális kompetenciák. Az 
előbbi alosztályai az öntudatosság, önszabályo
zás és a motiváció; az utóbbié az empátia és a 
szociális készségek. Ezeknek összesen 25 alfa
ját határozták meg (pl. megbízhatóság, vezetői 
készség, elkötelezettség, optimizmus, önbiza
lom, konfliktuskezelés, csapatmunka stb.)
Az álláshirdetéseket öt csoportba sorolták asze
rint, hogy abban igazgatót, igazgatóhelyettest, 
osztályvezetőt, tapasztalt könyvtárost vagy pá
lyakezdőt keresnek, és pozíciónként is elemez
ték, hogy az álláshirdetések mit kémek.
Az adatok feldolgozása során megállapították, 
hogy kevés hirdetés utal konkrét, érzelmi intel
ligenciával kapcsolatos készségre. A leggyak
rabban a vezetői készséget említették, ami érte
lemszerűen különösen magas volt a vezetői po
zíciók esetében. Ezt követi az együttműködési 
és a kommunikációs készség.

Egyre inkább tudatosul az érzelmi intelligencia 
fontossága. Ezek a készségek, amelyek koráb
ban a felsővezetésben voltak jellemzők, már 
minden szinten megjelennek követelmény
ként. Ennek egyik oka lehet, hogy az egyetemi 
könyvtárak körében egyre gyakoribb a csapat
munka, ami minden szereplőtől azonos készsé
geket kíván. Az érzelmi intelligenciával kap
csolatos készségekre egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak a könyvtárosképző intézmények is. 
Probléma, hogy a kulcsképességek nem mér
hetők (például mielőtt valakit alkalmaznak), 
így az intézmények csak a személyzet számára 
szervezett továbbképző programokban bízhat
nak.
A kutatás arra is rávilágított, hogy az intézmé
nyek erősen igénylik a kulcsképességek meg
létét, ugyanakkor az álláshirdetéseket nem úgy 
írják, hogy azok az ezekkel rendelkező szemé
lyiségeket vonzzák. Ez negatív hatással van a 
pályázók összetételére és számára.

(Tóth Máté)

08/163
HAAVISTO, Tuula: New competencies in libraries = 
Scand.Public Libr.Q. 41.vol. 2008.1.no. 18-19.p.

Új kompetenciák a könyvtárakban

Igény; Képesítés; Könyvtárosi hivatás

Az alapvető szakmai készségeink a dokumen
tált tudás és kulturális tartalom ismerete és 
szervezése, illetve annak közvetítése a hasz
nálók felé. A jövőben is ez lesz a legfontosabb 
szakértelem, azonban új formában, más képes
ségekkel kiegészítve.
Az internet új utakat nyit ezen készségek to
vábbvitelére, elsősorban azért, mert a szemé
lyes, fizikai térben folytatott kommunikációt 
felváltja a virtuális térben zajló.
A világhálón található információtömeg is más
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hogy viselkedik. A tartalmak állandóan változ
nak, új címekre kerülnek, eltűnnek. Kihívást je
lent a nehezen szervezhető „virtuális masszán” 
fogást találni, a tartalmat szervezni.
A használók is megváltoztak. Annyira tájéko
zottak már a saját témájukban, hogy a könyv
tárosoknak meg kell barátkozniuk azzal, hogy 
sokszor jobban tudják a választ bizonyos kér
désekre, mint a könyvtáros. Évszázados mo
nopolhelyzetet kell tehát a könyvtárosoknak 
feladniuk. A használókat ugyanakkor egyre 
nehezebb rávenni, hogy kérdezzenek. Közéjük 
kell menni, ezzel bátorítani őket a kommuni
kációra.
Multidimenziós weben tevékenykedünk. Ez na
gyon sok, különböző irányból jövő igényt ge
nerál, amelyekhez alkalmazkodni kell. Együtt
működőnek és kommunikatívnak kell lennünk, 
idegen nyelveken kell beszélnünk. Ezzel pár
huzamosan szükséges a szakmai identitás, és a 
saját munkánkra vonatkozó stratégia kidolgo
zása. Világossá kell tenni képességeinket más 
szakmákhoz képest is.
Meg kell tanulnunk izgalmasabbá tenni, tuda
tosan „szerkeszteni” a gyűjteményt, meg kell 
szabadulni azoktól a könyvektől, amelyeket 
egyszer sem kölcsönöztek. Szigorúbban kell 
bánni a gyűjteménnyel, hogy friss és élő ma
radjon.
Skandináviában komoly kihívást jelent a mul
tikulturális környezet. Az emigránsok számára 
nyújtott szolgáltatásokkal a „tolerancia”, „sok
színűség” vagy „szolidaritás” szavakat kell a 
napi munka során aktív gyakorlattá változtatni. 
Más szakmák is vannak, amelyek információ- 
és tartalomközvetítéssel foglalkoznak. Ilyen a 
tanár, az informatikus, vagy az újságíró. Velük 
egyre szélesebb körű együttműködést kell ki
alakítani, tanulni egymástól.
Olyan szakemberekre mindig szükség lesz, 
akik képesek információt találni és szervezni. 
A minőségi tartalom felismerése szintén egyre 
megbecsültebb szaktudás lesz. Bár a Google és

a keresőmotorok miatt csorbult az információ- 
keresési monopóliumunk, soha nem jön el az 
az idő, amikor egy robot valóban a kérdésünkre 
válaszoló, helyesen megválogatott forrásokat 
fog kilistázni. Pontosabban ennek akkor jön el 
majd az ideje, amikor olyan robotokat gyártunk, 
amelyek képesek lesznek verbális akrobatikán 
alapuló humoron jókorát kacagni.

(Tóth Máté)

08/164
BERGSTEDT, Eva: A  need for mixed skills = Scand. 
Public Libr.Q. 41.vol. 2008.1.no. 11-13.p.

Sokféle szaktudásra van szükség

Képesítés; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés 
-felsőfokú

Eljött-e az idő, hogy a könyvtárak ne csak 
könyvtárosokat alkalmazzanak? -  tették fel 
a kérdést Svédországban vezető beosztásban 
dolgozó könyvtárosoknak. A cikk a könyvtá
rosokkal készített interjúkból emeli ki a legjel
lemzőbb válaszokat.
Nagyon sokan hangoztatják, hogy a készségek 
körének szélesítése kell ahhoz, hogy valóban 
vonzó közösségi intézmények maradjanak a 
könyvtárak. Erre jó példa a stockholmi és a 
malmöi könyvtárigazgató, akik maguk is külön
böző szakmákban szereztek jártasságot, mire a 
jelenlegi pozíciójukba kerültek. Nem csoda, 
hogy igyekeznek nagyon sokféle terület szak
értőit alkalmazni: marketingeseket, újságíró
kat, információs szakembereket. Elmondásuk 
szerint azonban pedagógusokra, IT szakembe
rekre, sőt producerekre és díszlettervezőkre is 
szükség lenne a könyvtárakban.
A többféle szakmában szerzett jártasság nagy 
előnyt jelent, ahogy az is, hogy ha valakinek 
van tapasztalata a versenyszférából. Ezek az
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emberek frissebb szemléletet hozhatnak, új 
perspektívákat nyithatnak a könyvtárak mű
ködésében. Több szakmával kellene szorosabb 
kapcsolatot ápolni: írókkal, újságírókkal, tudó
sokkal, pedagógusokkal és informatikusokkal. 
Svédországban a három könyvtárosképző intéz
ményben (Lund, Borás, Vaxjö) is igyekeznek 
lépést tartani a trendekkel. Tudatosítják a hall
gatókkal, hogy ők könyvtárosok, de nem csak 
erre van szüksége egy könyvtárnak. Állandóan 
figyelik, hogy az oktatott tárgyak relevánsak-e 
a való életben. Olyan tárgyakat oktatnak, hogy 
a hallgatók belekóstolhassanak más szakmákba 
is (pl. marketing, pedagógia).

(Tóth Máté)

08/165
W ALTER, Scott: Librarians as teachers. A qualitative 
inquiry into professional identity = Coll.Res.Libr. 69.vol.
2008.1.no. 51-71.p. Bibliogr.

A  könyvtáros mint tanár: felmérés a szakmai 
identitásról

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használók képzése 
- felsőoktatásban; Könyvtárkép; Könyvtárosi hivatás

A felsőoktatási könyvtárakban dolgozó könyv
tárosok jó egy évszázada végzik a hallgatók 
oktatását. Az elmúlt 30 évben egyre inkább 
előtérbe került ez a szerepük, ami azoknak a 
változásoknak az eredménye, amelyek a tan
tervekben, a hallgatók összetételében, az in
formációtechnológia (különösen a World Wide 
Web) jelentőségében bekövetkeztek. 1994 és 
2004 között a Washingtoni Állami Egyetemen 
nőtt a felhasználó-képzési kurzusok száma 
114,4%-kal, az ezeken oktatott hallgatók szá
ma 126,8%-kal nőtt. A Marylandi Egyetemen 
ez 64,9%, és 66%, a Kansasi Egyetemen 13,1% 
és 83,4% volt.
A szerző kvalitatív vizsgálatot végzett, amely

nek során arra a kérdésre keresett választ, hogy 
az oktatás fontosságának felismerése mellett 
a könyvtárosok mennyire tekintik magukat 
oktatóknak, és menyire része tágabb szakmai 
önazonosságuknak a tanári identitás. Ennek 
hiánya ugyanis azt eredményezi, hogy a vál
tozó intézményi környezetben a felsőoktatási 
könyvtárosok nem tudják elég hatékonyan be
tölteni oktatói szerepüket.
Az, hogy valakiben megvan-e ez az identitás, 
tehát hogy mennyire tekinti magát tanárnak 
(oktatónak) az oktatás szinte minden területén 
meghatározó, ezért is kap fejlesztése kiemelt 
figyelmet a tanárképzésben és -továbbképzés
ben. Az oktatók is megélik az oktató- és kuta
tómunka közötti feszültséget. Ez még fokozot
tabban érvényes az oktatás, a kutatás és a szol
gáltatás hármas feladatát teljesítő könyvtárosok 
esetében.
A könyvtárosi szakmai identitás és a közvé
leményben a könyvtárosokról élő kép igen 
fontos, sőt számos más szakmánál fontosabb. 
Több negatív sztereotípia társul ehhez. Az 
Egyesült Államokban például az a kép alakult 
ki, hogy a könyvtárosokat a befelé forduló 
személyiség, a szabályok betartása területén 
megmutatkozó társadalmi konzervativizmus, a 
fegyelmezettség és az engedelmesség jellemzi. 
Ráadásul sokakban él az az elképzelés, hogy a 
könyvtárosi pályára valamilyen más, eredetileg 
elképzelt pálya helyett kerülnek a szakembe
rek, ami különösen élesen jelentkezik a felső- 
oktatási könyvtárakban, ahol a könyvtárosokat 
domináns egyetemi munkájukat végző oktatók 
veszik körül. A hallgatók keveset tudnak a fel
sőoktatási könyvtárosok szakmai kötelezettsé
geiről, és nem tekintik őket az oktatási folya
mat integráns részének.
A könyvtárosképzésben egyre gyakrabban 
találkozunk az oktatással foglalkozó tantár
gyakkal, bár ezek többsége rendszertelenül 
meghirdetetett speciálkollégium, vagy csak a 
hallgatók egy része, például az iskolai könyv
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tári szakirányt választók számára kötelező. A 
könyvtárosképzés a tanári szerepre készít fel 
a legkevésbé. A továbbképzések pedig csak 
az alapvető oktatási készségek elsajátítását kí
nálják. Ilyen módon nincsen meg a könyvtáro
sokban a tanári identitás, miközben különösebb 
teketória nélkül bedobják őket az oktatásba. 
Félig strukturált, 45-90 perces interjúkat foly
tattak 6 könyvtárossal (5 nő, 1 férfi), akik egy 
erősen kutatási irányultságú egyetem könyvtá
rában dolgoznak. Egyikük korábban tanárként 
dolgozott. Az interjúalanyok legfőbb elfog
laltsága úgy az időbeosztás, mint a hozzáállás 
tekintetében az oktatás volt. Mindnyájuk szá
mára fontos volt azoknak a kollégáknak a segít
sége, akik a tájékoztató munkában helyettesítik 
őket, megadva nekik azt a szabadságot, hogy 
az oktatással foglalkozhassanak. Hasonlóan lé
nyegesnek látták a vezetők támogatását, főként 
abban, hogy megfelelő számú emberi erőforrást 
rendelnek ehhez a tevékenységhez.
Bár mindnyájan elkötelezettek az oktatás iránt, 
sokukban feszültséget okozott az, hogy többfé
le követelménynek kell megfelelniük, például 
azzal, hogy az oktatás mellett a könyvtár állo
mányát is ismerniük kell. A tervezett kérdések 
között ugyan nem szerepelt, de többen felve
tették a képzés elégtelen voltát és azt, hogy a 
kérdéskör nem kap megfelelő figyelmet.
Úgy látták, hogy sokat számít a kollégák segít
sége, különösen azoké, akik példaképnek, men
tornak tekinthetők. A könyvtárosok oktatói sze
repével foglalkozó orientációs és mentorálási 
programok ugyanis még nem jellemzőek a fel
sőoktatási könyvtárakra. Fontosnak tartanák, 
hogy a hallgatók teljességgel megismerjék a 
felsőoktatási könyvtárosok feladatkörét.

(Koltay Tibor)

Lásd még 153

Oktatás és továbbképzés

08/166
C H EVILLO TTE, Sylvie: Formations en sciences de 
l’information et des bibliothéques. La coopération 
européenne: auberge espagnole ou chateau en 
Espagne? = Bull.Bibi.Fr. 53.tom. 2008.1.no. 34-37.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Európai összefogás a könyvtáros-informatikus 
képzés területén: spanyol fogadó vagy spanyol 
várkastély?

Együttműködés -nemzetközi; Könyvtárosképzés 
-felsőfokú

A könyvtári, könyvtár-informatikai képzés 
Európa-szerte ugyanolyan sokszínű, mint 
maga Európa. Összességében mintegy kétszáz
féle képzést kínálnak az európai hallgatóknak, 
amelyek rendkívül különbözőek, ugyanakkor 
önmagukban egységesnek tekinthetők. Minden 
ország hangsúlyt fektet a kultúrák különbsége
ire, az egyedi, helyi sajátosságokra, amelyek
nek valamilyen köze van a történelemhez, az 
adott ország politikai és szakmai felépítésé
hez. Napjainkban a képzések többsége egye
temi karok keretein belül működik, de ezek 
néha a szakmától igen távol esőnek tűnő tan
székeken folynak, pl. a skóciai Aberdeen-ben 
a kereskedelmi iskola ad e képzésnek helyet. 
Finnországban Abo városában a politikatudo
mányok tanszékén, az itáliai Pármában pedig 
a kultúra-látvány-színház tanszéken folyik a 
könyvtárosképzés.
Nemcsak a képzés helyében, hanem szerkeze
tében is vannak különbségek. Az északi álla
mok követik a bolognai folyamatot, az alapo
zó képzésre (BA) épül az MA, majd a doktori 
képzés. Franciaországban egy diszciplináris 
képzés teremti meg az alapokat, erre épül egy 
speciálisan a könyvtártudományra kihegyezett
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tanulási ciklus. A németek a technikai minden
tudást részesítik előnyben, majd egy magasabb 
szintű, többféle részterületet lefedő tanulás kö
vetkezik. A bolognai folyamat mindenkit arra 
ösztönöz, hogy újból végiggondolja, milyen 
irányba kell a további lépéseket megtenni, 
milyen irányba kell fejleszteni. Maradjon-e a 
könyvtári, könyvtártani és a technikai ismeret 
a legfontosabb? Inkább elméleti vagy inkább 
gyakorlati képzés legyen-e? Merre felé kell 
specializálódni, legyen-e távoktatás stb.?
A bolognai folyamat 2010-ig kifejlesztendő 
egyik végcélja, hogy megerősítse és megköny- 
nyítse a már több mint húsz éve létező hallgatói 
mobilitást nem csak az utazások, hanem a kül
földi egyetemen nyert kreditek elfogadásával 
is (European Credit Transfer System). E hall
gatók ezzel egy európai közös rendszerbe ke
rülnek közös normákkal, ám az egyes képzések 
sajátossága mégis megmaradhat. Mindebben 
nagy szerepet játszik az 1987-ben útjára indított 
ERASMUS hallgatói és oktatói mobilitás prog
ram, amelynek áldásaiból napjainkig több mint 
másfél millió európai hallgató részesült. A hall
gatók a saját egyetemükre beiratkozva kérhetik 
egy vagy két teljes szemeszter végzését kül
földi társintézményben, miután az ECTS-nek 
köszönhetően külföldön megszerzett kreditjeik 
visszatérésük után automatikusan elfogadásra 
kerülnek. Ugyané keretek között ma már az 
Erasmus Mundus néven ismert kiszélesített 
programmal master (MA) képzések, sőt távok
tatási MA-k is léteznek. Ennek ismert példája a 
pármai egyetem, amely testvérintézményeivel, 
az oslói és a tallinni egyetemmel így dolgozik 
együtt. E képzés nehézségét az adhatja, hogy 
a társintézményben hasonló, párhuzamos vagy 
kiegészítő képzésnek kell folynia. Ennek hiá
nyában az átjárhatóság megoldhatatlan.
A 2007-2013-as időszakra vonatkozóan a meg
lévő programokat „Az élethosszig tartó tanulás 
és képzés” elnevezésű keretbe foglalták. Az 
intézményeknek a közös munkákhoz az 1991

óta létező EUCLID, a könyvtár- és információ- 
tudomány tanításának és kutatásának európai 
egyesülete (http://euclid.hio.no) ad segítséget. 
Jelenleg mintegy harminc ország képviselte
ti magát itt. Közös projekteken (http://www. 
db.dk/LIS-EU/project.asp) dolgoznak, közösen 
publikálnak: kidolgozták a szakma kulcskom
petenciáit, virtuális fórumon beszélik meg a 
szükséges dolgokat, a fontos szakirodalomból 
online publikálást készítenek elő és végeznek. 
2007 szeptemberében az EBLIDA-val (http:// 
www.eblida.org) együtt szervezték meg a 
könyvtárosképzés nagy nemzetközi lisszaboni 
kongresszusát. Az ADBS, a francia könyvtáro
sok, informatikusok, dokumentátorok szakmai 
egyesülete szintén kapcsolódik munkájukhoz 
elsősorban az ISO 17024-es, európai kompe
tenciák szabvány kidolgozásával.
Az EUCLID együttműködési törekvései
nek legismertebb példája az évente ismét
lődő BOBCATSS-konferencia (http://www. 
bobcatsss2008.org), amely nemcsak azt teszi 
lehetővé a hallgatóknak, hogy megszervezésé
vel megismerjék és végigjárják egy nemzetközi 
konferencia szervezésének különféle lépcsőfo
kait, hanem azt is, hogy csupán csak szemlé
lődő résztvevőként megismerkedjenek más 
országok, más intézményből jövő hallgatók, 
előadók szemléletmódjával. E sokszínűség lát
tán elmondható, hogy az európai képzés inkább 
egy mindenkit egyaránt befogadó, önazonos
ságát meghagyó spanyol fogadóhoz, és nem a 
megközelíthetetlen, magának maradó spanyol 
várkastélyhoz hasonlítható.

(Pajor Enikő)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3 539

http://euclid.hio.no
http://www
http://www.eblida.org
http://www


08/167
SOKOLOV, A.V.: Evoluciä bibliotecnoj skoly = Nauen. 
Teh.Bibi. 2008.1.no. 89-109.p.

A könyvtárosképzés fejlődése Oroszországban

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; 
Könyvtárosképző intézmény; Tanterv, óraterv

Oroszországban a könyvtárosképzés 1913-ban 
kezdődött. A szerényebb tanfolyamokat köny
vészeti-könyvtárosi karok alapítása követte, 
majd megjelentek a könyvtárosi felsőfokú tan
intézetek, amelyek 1964-ben kulturális inté
zetekké alakultak. Ezekben az intézetekben a 
népművelési karral szemben a könyvtári kar 
számított szellemi vezetőnek. Az 1960-70-es 
években a könyvtári karokon komoly elméle
ti és történeti kutatások folytak, tankönyveket 
adtak ki, számos doktori disszertációt védtek 
meg, tudományos-pedagógiai iskolák alakultak. 
Amikor az 1980-as években a kultúrakutatás el
ismert tudományág lett, az elméleti szakembe
rek tapasztalati célokra elegendőnek találták a 
kulturális intézeteket, és a könyvtári karok hát
térbe szorultak. (A kultúra divatosabb szó lett, 
mint a könyv/könyvtár.)
A jövő alakulását az utolsó 25 év vizsgálata 
alapján lehet előrejelezni. Az elemzett tenden
ciák: az 1980-es évek második felének leírása, 
helyzet a 2000-es években a 2003. évi képzé
si szabvány alapján, és 2007-ben. Az 1980-as 
években 16 könyvtári kar és 40 könyvtári tech
nikum működött, évente mintegy húszezren 
kaptak könyvtárosi diplomát. Főleg a nappali 
hallgatók voltak elégedetlenek a tanultakkal, 
miközben az oktatók emberfeletti munkát vé
geztek, és sikerült megőrizniük az orosz értel
miségi hagyományokat.
A 2003. évi szabványban négy szakképesítés 
szerepel: menedzser, könyvtári információs 
rendszerek szervezőj e-üzemeltetőj e, elemző
előadó, könyvtáros-bibliográfus. A felsőfokú 
könyvtárosképzés jellemzői voltak: megfele

lés az országos képzési politikának és didakti
kai követelményeknek; a könyvtári pedagógia 
csúcspontja a könyvtárostanár szakképesítés; 
a könyvtárosképzés radikális informatizálása; 
a hagyományosan humán tartalom kiszorítása. 
2007-ben 17 felsőfokú állami kulturális és mű
vészeti oktatási intézet működött. Szervezetü
ket maguk alakíthatták: van, ahol megmaradt a 
könyvtári kar, van, ahol könyvtári-információs 
kar vagy információs-könyvtári kar néven mű
ködik több tanszékkel, van, ahol a könyvtári
bibliográfiai tanszéket a dokumentális kommu
nikációs technológiák és az automatikus infor
mációfeldolgozás tanszék váltotta fel.
Egy 2007 májusában tartott nemzetközi szim
póziumon a kulturális intézmények rektorai 
különböző álláspontokat képviseltek az általuk 
irányított intézmény küldetéséről. Pedagógiai 
koncepcióik: humanista maximalizmus („min
denki tanulhasson, aki akar”), piaci pragmatiz
mus, technokrata felkészítés, a társadalom és az 
állam szolgálata, képzés magas színvonalon.
A fentieket összefoglalva a könyvtároskép
zésben a következő tendenciákat lehet megfo
galmazni: az oktatási folyamat mentesítése az 
ideológiáktól; informatizálás; a humán könyv
tárosi-bibliográfiai szakértelem és a könyvkul
tusz háttérbe szorítása; szakmai félrevezetés 
(a végzett hallgatók nem a könyvtári gyakorlat 
felé irányítottak -  a könyvtárak nem érdekeltek 
a képzési rendszerben); a tudomány eltávolodá
sa a könyvtáraktól; technokrata szemlélet a fel
sőfokú képzésben, az általános műveltség csök
kenése; képtelenség a piacgazdaságba történő 
beilleszkedésre.
Ezeknek a tendenciáknak az előrevetítése a 
könyvtárosképzés halálos ítéletét jelenti. A 
megoldás E. R. Sukiasán szerint: meg kell 
szüntetni a felsőfokú nappali képzést. Helyette 
a leendő könyvtáros először dolgozzon 2-3 évet 
egy iskolai vagy gyermekkönyvtárban, utána a 
könyvtár támogassa tanulását levelező tagoza
ton -  akár a mesterfokozatig. A könyvtárak és
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az oktatási intézmények között a kapcsolatot -  
az USA gyakorlatához hasonlóan -  az Oroszor
szági Könyvtári Egyesületnek kell szerveznie. 
A könyvtári műveltség újratermelődésének fő 
biztosítéka, ha nemzedékről nemzedékre to
vábbél az önzetlenség, a tolerancia és a könyvek 
mélységes tisztelete.

(Viszocsekné Péteri Éva)

08/168
R0, Moon-ja: Bibliotheks- und Informationswissenschaft in 
Korea = Bibliotheksdienst. 42.Jg. 2008.1.no. 21-36.p.

Könyvtár- és információtudományi képzés 
Koreában

Könyvtárosképzés -felsőfokú

A Koreai Köztársaságban (Dél-Korea) a két
fokozatú -  bachelor és magister -  egyetemi 
könyvtárosképzésnek nagy múltra visszatekintő 
tapasztalatai vannak, ugyanis a koreai háború 
befejezése után (1953) e téren is az amerikai 
rendszert vették át. Jelenleg az ország huszonöt 
egyetemén folyik magisterképzés könyvtár- és 
információtudomány szakon. Az oktatás itt nem 
az általános könyvtárosképzésre, hanem az in
formációs szakemberek illetve az információtu
dományra specializálódott könyvtárosok képzé
sére irányul.
A bachelor stúdium sikeres befejezése jogosít a 
magister tanulmányok megkezdésére, de önma
gában nem nyújt könyvtárosi besorolást. Ehhez 
még el kell végezni egy egyéves könyvtárosi tan
folyamot, amely szintén egyetemi keretek között 
folyik. A felsőbb, magisteri fokozat elnyeréséhez 
átlagosan harminc kreditpont a követelmény, 
ebből huszonnégynek könyvtártudományinak 
kell lennie a következő témakörökből: könyvtá
ri menedzsment, információkereső rendszerek, 
katalogizálás és osztályozás, információtudo
mány. A magisterképzést a doktorandusz képzés 
követheti. Ez Koreában meglehetősen elterjedt,

jelenleg tizenhárom egyetemen folyik könyvtári 
és információtudományi doktorképzés.
A könyvtárosasszisztensek képzése egyrészt 
hat szakfőiskolán folyik, kétéves tanulmányi 
időben, másrészt az egyetemeken szervezett 
négyéves stúdium keretében. Az utóbbi az el
terjedtebb. A főiskolai asszisztensképzés a köz
vetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekre 
összpontosított, az egyetemek keretében folyó 
asszisztensképzés viszont elméletibb jellegű, 
valójában a bachelorképzés irányába mutat, de 
ráfej elés nélkül csak asszisztensi besorolásra jo
gosít. Az egyetemi képzés hatására a főiskolák 
is mindinkább feladják gyakorlati megközelíté
süket.
A könyvtári dolgozók képzettségi besorolása 
rendkívül egyszerű: az asszisztensi státuszon 
kívül csak két könyvtárosi fokozat van. Az első 
tudományos szintet jelent, ide kerülnek a dok
torált könyvtárosok, de elnyerhetik ezt a beso
rolást a magister szinten végzettek is, hat illetve 
kilenc éves könyvtári gyakorlat és a megfelelő 
továbbképzés sikeres elvégzése után. A második 
képzési fokozat a magister végzettségűeké, de a 
bachelor fokozatúak is bejuthatnak ide az elő
írt tanfolyam elvégzése után, sőt az egyetemen 
négyéves asszistensképzést végzők is kiegészítő 
tanfolyammal.
A jelenlegi kétszintes könyvtárosi besorolást a 
szakma differenciálatlannak tartja, olyan rend
szert javasolnak, amely az informatikusi és 
könyvtárosi végzettségen túl más szakképzett
séget is figyelembe vesz. Asszisztensi besoro
lást kapnak az ilyen végzettségűeken kívül azok 
is, akiknek az egyetemen mellékszakjuk volt a 
könyvtártudomány.
A koreai könyvtárosok a szakképzési rendszerü
ket több ponton kritizálják, és több javaslatuk is 
van a képzés és a könyvtárak gyakorlati igényei 
közötti rés áthidalására. Például az oktatási in
tézmények által adott diplomán túl be kívánják 
vezetni a gyakorlatban szerzett ismeretekre is 
épülő állami könyvtárosi vizsgát, s erre épül
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ne a szakmai besorolás (a francia gyakorlathoz 
hasonlóan). Továbbá az egyetemi és főiskolai 
szakok letétele után a hallgatóknak diplomájuk 
„igazolása” céljából egy kiegészítő gyakorlati 
programban kellene részt venniük, amelyet a 
Könyvtáros Egyesület és a Nemzeti Könyvtár 
szervezne.
A legsúlyosabb kifogás azonban a bachelor
master rendszer jelenlegi gyakorlatával szem
ben az, hogy csak az informatikai-könyvtárosi 
ismeretekre terjed ki, és más tudományterüle
tek megismerését nem teszi lehetővé, jóllehet a 
szakkönyvtárak alapvető igénye és követelmé
nye a kétirányú (könyvtári és más szakmai) is
meret. A jelenlegi rendszer elméletben ad ugyan 
lehetőséget egy másik szakterület hallgatására, 
a gyakorlat azonban ezt az elméleti lehetőséget 
teljesen kizárja. A kötelezően megszerzendő 
könyvtárosi és informatikai kreditpontokon túl 
a hallgatóknak nincs lehetőségük más szakte
rületen is egyetemi szintű tudást és kétszakos 
végzettséget szerezni. így a bachelor-magister 
képzés jelenlegi rendszere nem felel meg a 21. 
század egyik legfontosabb követelményének.

(Katsányi Sándor)

08/169
BEHM-STEIDEL, Gudrun: Bachelor und 
Laufbahnbefähigung für den gehobenen Bibliotheks
dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken. Das Eine 
schließt das Andere nicht aus! = Bibliotheksdienst.
42.Jg. 2008. 3.no. 266-270.p.

Bachelor fokozat és „emelt szintű” könyvtárosi 
besorolás a tudományos könyvtárakban

Képesítés; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Tanterv, 
óraterv

A bolognai rendszerre való áttérés egyik súlyos 
kérdése: milyen munkaterületekre fog képesí
teni a bachelor fokozat megszerzése. A német 
könyvtárügyben is problematikussá vált, hogy a 
korábbi szakkönyvtári „emelt szintű könyvtáro

si” besorolásnak, amelynek eddig a könyvtárosi 
diploma volt a feltétele, megfelel-e a bachelor 
végzettség?
A szerző a hannoveri szakfőiskola példája 
alapján a kérdésre igennel felel. Hannoverben 
2001-ig hagyományos könyvtárosképzés folyt, 
amely könyvtárosi diplomát adott, 2002-2004 
között információs menedzseri képzés történt 
nyolc szemeszterben, ugyancsak diplomás vég
zettséggel, 2005-től átálltak a bachelor kép
zésre hét szemeszterben. Ez utóbbi tartalmilag 
integrálja a könyvtáros-, a dokumentátor- és az 
információsmenedzser-képzés elemeit, tekintet
tel a mai szakmai gyakorlatra. A hallgatók ta
nulmányaik során három súlyponti irány közül 
választhatnak (nem kötelező jelleggel), s mód
juk nyílik e területeken elmélyült ismereteket 
szerezni. Az egyik ilyen súlypont a tudományos 
könyvtár. (A másik az internetre épülő informá
ciós intézmények, a harmadik az AV- és interak
tív médiák témaköre.)
A tudományos könyvtár súlypontot választók 
a következő tárgyakat hallgatják: tudományos 
könyvtárak 1-2, DV-rendszerek a könyvtárháló
zatokban, formai feltárás 1-2, a digitális könyv
tár, a nyilvános szolgálat jogszabályai. Ezen kí
vül a tudományos könyvtár súlypont hallgatói 
hathónapos gyakorlaton vesznek részt egy na
gyobb tudományos könyvtárban, és e témakör
ből írják szakdolgozatukat. Mindezekkel együtt 
a tudományos könyvtári tematikából elérhető 
kreditpontok száma: 85. (A hét szemeszter alatt 
összesen 210 kreditpont kötelező, a szakirá
nyultság tehát jelentős részt foglal el a képzés 
egészében.)
Mindezek alapján megállapítható, hogy a 
bachelor végzettség általában nem, de a szak
irányú specializálódással együtt már megfelel a 
szakkönyvtárak „emelt szintű könyvtáros” kö
vetelményének, tehát a korábbi szakfőiskolai 
diplomával egyenlő rangú besorolást adhat.

(Katsányi Sándor)
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08/170
LAM 0UR0UX, Mireille: Continuous training and 
the Association of Professionals of Information- 
Documentation (ADBS). A new positioning = Educ.lnf. 
26.vol.2008.1.no. 21-32.p. Bibliogr.

A z ADBS, a francia könyvtáros egyesület 
továbbképzései. Új szakirányok

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Továbbképzés

A szakemberek továbbképzése mindig is az 
ABDS legfontosabb tevékenységei közé tartozott. 
Mintegy száz különböző tanfolyam közül lehetett 
választani 2007-ben, amelyeket a legfrissebb ku
tatási eredmények, a szakma igényei és legutóbbi 
fejleményei alapján állítottak össze. A2004-es to
vábbképzési törvény módosításainak köszönhető
en egyéni tanfolyamokat szerveznek, és új képzé
si technikákat vezetnek be. 2006 óta a francia fel
nőttképzési egyetemmel (Conservatoire National 
des Arts et Métiers=CNAM) és a Dokumentációs 
Technikák Országos Intézetével (Institut national 
des techniques de la documentation=INTD) 
együttműködve távoktatásos tanfolyamokat is 
indítanak. A jövőben mindinkább személyre szó
lóvá kívánják alakítani a képzéseket, workshopok 
segítségével speciális egyéni problémákra fó
kuszálva. Fontos célkitűzés más szakmai egye
sületekkel -  mint például a Könyvtárostanárok 
Egyesületével -  való szorosabb együttműködés, 
közös képzések kidolgozása. Az ABDS szakmai 
és regionális szervezetekre támaszkodik a szakma 
fejlődési irányainak elemzésében, hogy követni 
tudja a továbbképzések iránti igényeket. A kép
zések kialakításakor figyelembe kell venni a piac 
szerkezetét is. Jelenleg országos felmérés készül 
az egyetemi képzési programokról, amely nem
sokára látható lesz az ABDS honlapján.

(Autoref.)

08/171
PINTO, Maria -  FERNÁNDEZ-RAMOS, Andrés [et alj:

Measuring students’ information literacy skills through 
abstracting. Case study from a library and information 
science perspective = Coll.Res.Libr. 69.vol. 2008. 2.no. 
132-154.p. Bibliogr. jegyzetekben.

Könyvtár szakos egyetemisták információs 
jártasságának mérése a referálás vizsgálatával. 
Esettanulmány

Esettanulmány [forma]; Felmérés; 
Könyvtárosképzés -felsőfokú; Referátum

A készségekre és képességekre épülő új oktatási 
modellek fokozatosan felváltják a tanári instruk
ciókon és a passzív tanuláson, memorizáláson 
alapuló régi rendszereket. Az új kompetenciák 
aktív tanulást és jobb teljesítményt tesznek le
hetővé a hallgatók számára. A szerzők a tömö
rítés (referátum-készítés) képességét vizsgálták, 
hogy felmérjék az információelemzés és a szin
tetizálás alapvető szerepét a tanulási folyamat
ban, valamint ezek kapcsolatát a referálás fo
lyamatával. Az akciókutatás módszerét felhasz
nálva elemezték az elsőéves és végző hallgatók 
referálási képességét a Granadai Egyetem (Spa
nyolország) Könyvtártudományi tanszékén.
Az információs jártasság követelményeit fi
gyelembe véve vizsgálták a diákok elemző és 
szintetizáló képességét a referátum-készítés kü
lönböző fázisaiban. Hasonlóságok és különbsé
gek is tetten érhetők a két csoportban, amelyek 
a tanult tárgyak és a kompetencia- illetve kész
ségszintek közötti kapcsolatból adódnak. Az 
eredmények tükrében a szerzők javaslatokat és 
ajánlásokat fogalmaztak meg a hallgatók kész- 
ségszintj ének j avítására.

(Autoref.)

Lásd még 164, 198

Egyesületek

Lásd 158, 170
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Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

Nemzeti könyvtárak

08/172
MOTUL’SKIJ, Roman Stepanovic: Stratégia razvitiá 
Nacional’noj biblioteki Belarusi v prostranstve novogo 
arhitekturnogo kompleksa = Vestn.Bibl.Ass.Evrazii.
2007. 4.no. 28-33.p.

A  Belorusz Nemzeti Könyvtárfejlesztési stratégiája 
az új épületkompelxumban

Könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti könyvtár; Szol
gáltatások

85 éves fennállása alatt a Belorusz Nemzeti 
Könyvtár (BNK) küldetése a belorusz nemzet 
örökségének megőrzése. Az új épület és az 
információs és társadalmi-kulturális központ 
státusz tovább bővítette az intézmény lehető
ségeit.
A könyvtár alapterülete közel 114 ezer m2, a 
raktárak 14 millió egység befogadására alkal
masak, az olvasótermekben kétezer hely van. 
Az összes műszaki rendszert egységes komp
lexumba fogták össze. Az állomány nagysága 
meghaladja a 8,4 millió egységet, ezek ötvennél 
több nyelven írt, különböző korokból származó 
dokumentumok különböző hordozókon. Sza
badpolcon és az olvasótermi segédállományok
ban több mint félmillió egység található, ha
sonló nagyságrendű a nemzeti dokumentumok 
száma, a kéziratok, ősnyomtatványok és ritka 
kiadványok száma 70 ezer körüli. Az állomány 
gyarapodása évi 200 ezer egység, a dinamikus 
gyarapítás az állam által megbízhatóan juttatott 
pénzügyi forrásoknak köszönhető.
A BNK hagyományosan részt vesz a nemzet
közi kiadványcserében: 59 ország 309 könyv

tárával tart fenn kapcsolatot. Emellett szervezi 
az országon belüli dokumentumcserét és újra
elosztást. A könyvtárból több mint száz adat
bázis érhető el: a nagy külföldi szolgáltatók 
adatbázisait az automatizált olvasói munkahe
lyekről is el lehet érni. Saját, illetve más intéz
ményekkel közös építésű adatbázisok 2007-től 
a politematikus, különböző olvasói rétegek 
igényeit kielégítő Belarus \ az országban meg
védett disszertációk elektronikus könyvtára, a 
nemzeti periodika elektronikus archívuma (tel
jes szövegű adatbázis). Mindezek a nemzeti 
elektronikus könyvtár részét fogják képezni. 
Műszaki felszereltség tekintetében a BNK nem 
marad el Európa vezető könyvtáraitól: két szer
verközpont, mintegy 1500 számítógép, 130 
szerver működik a könyvtár céljaira kidolgozott 
információs-technológiai rendszerben, amely 
részben szabványos szoftverekre, részben a lit
ván kollégákkal együtt végzett fejlesztésekre 
épül. Az egyedi megoldású dokumentumszál
lító rendszer a német Telelift cég berendezé
seinek továbbfejlesztése. A könyvtárnak saját 
kiadói központja van, amelyben a nyomtatott 
és az elektronikus kiadványok egyaránt előál
líthatok. A számítógépes rendszerek nagyrészt 
az országban egyetlen példányban található, 
egyedi berendezésekből állnak.
Az új épület megnyitása óta több mint 70 ezer 
olvasót vettek nyilvántartásba, naponta mintegy 
200 új olvasójegyet adnak ki. Napi statisztikák: 
1032 látogató, 6307 kiadott könyv. Az új épü
letben gondoltak a hátrányos helyzetűekre is: 
különböző liftek segítik a mozgáskorlátozotta
kat, egyedi, speciális berendezésekkel ellátott 
olvasófülkéket rendeztek be a gyengén látók 
és a vakok számára. 2005 végétől működik a
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virtuális tájékoztató szolgálat, amely másfél 
év alatt mintegy ezer kérdésre adott választ. 
A BNK a könyvtárközi kölcsönzés és a doku
mentumszolgáltatás országos központja. A 750 
könyvtártól (ebből 100 külföldi) érkező kéré
sek száma évi 20 ezer. Az elektronikus doku
mentumküldő rendszer 2004 óta működik.
Az új épületben bővültek a kulturális központ 
feladatai is: hagyományosan nagy érdeklődés 
jellemzi a könyvkiállításokat, a négy kiállítási 
galérián helyet kapó képzőművészeti tárlato
kat. Állandó igény van a könyvtáron belüli ve
zetésre, népszerűek a testnevelési-egészségügyi 
szolgáltatások. A könyvtári törvény értelmében 
a BNK tudományos kutató és módszertani köz
pont. A kutatások között szerepelnek szocioló
giai felmérések, könyvtártörténeti kutatások, a 
könyvtárak együttműködésének tudományos 
megalapozása. A fejlesztési stratégia az alábbi 
főirányokban határoz meg feladatokat:

-  az információs források alakítása,
-  könyvtári-információs szolgáltatások,
-  társadalmi kulturális tevékenység,
-  tudományos kutatás és módszertan,
-  informatizálás és technológiai fejlesz

tés.
A BNK fejlesztésének elvei a humanizmus, az 
emberi jogok és a jogállam értékeinek tisztelete 
és azok betartása.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 205, 212

Felsőoktatási könyvtárak

08/173
GAYTON, Jeffrey I :  Academic libraries. „Social” or 
„communal”? The nature and future of academic libraries 
= J.Acad.Librariansh. 34.vol. 2008.1.no. 60-66.p. 
Bibliogr. jegyzetekben.

A felsőoktatási könyvtárak jelene és jövője. 
Társasági vagy közösségi helyszín?

Felsőoktatási könyvtár

A felsőoktatási könyvtárak közelgő pusztulásá
nak rémképe, melyet -  állítólag -  a nyomtatott 
dokumentumok kölcsönzési adatainak, a tájé
koztató szolgálat igénybevételének és a könyv
tárlátogatások számának csökkenése vetít elő
re, egyeseket arra késztet, hogy a „társadalmi” 
funkció erősítésében lássák az egyedüli meg
oldást, vagyis hogy ezekben a könyvtárakban 
kávéházak, színházak, csoportos tanulásra al
kalmas, valamint információs szolgáltatásokat 
nyújtó terek létesüljenek, amelyek majd töme
gesen vonzzák az elmaradozó diákolvasókat.
A Wisconsini Egyetem könyvtárának munka
társa azonban úgy véli, hogy a „hagyományos” 
felsőoktatási könyvtárak sem könyvraktárak
ként működtek, hiszen fontos részük az ún. 
„közösségi” szellemiség is, vagyis a szakiro
dalom mellett olyan csendes tereket is biztosí
tanak, ahol elmélyült tudományos tevékenység 
folytatható, és amit az olvasók is nagyra érté
kelnek.
Az sem elhanyagolható tény, hogy az olvasói 
érdeklődés csökkenését sem a statisztikai ada
tok, sem a végzett felmérések nem igazolják: 
az amerikai felsőoktatási könyvtárakban 1994 
és 2004 között több mutató is nőtt, elsősorban a 
mesterfokozatot adó és a doktori programokat 
biztosító felsőoktatási intézmények könyvtára
iban.
A könyvtártól idegen -  azaz bárhol másutt is 
elképzelhető -  újabb funkciók (kávéház, múze
um, színház stb.) megjelenése éppen ezt a csen
des, intellektuális szellemiséget veszélyezteti, 
és -  ami még ennél is fontosabb -  forrásokat 
vonna el a könyvtári feladatoktól, vagyis többet 
árt, mint használ.
A tanulmány szerzője erre a következtetésre a 
könyvtári szaksajtóban folyó vita valamennyi 
szereplőjét és érveit megszólaltatva, azokkal
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vitázva és bő idézetekkel szolgálva jut el.

(Murányi Lajos)

Lásd még 153, 165, 195, 199, 215

Közművelődési könyvtárak

08/174
MOTZKO, Meinhard: Abschied von der Lebenslüge der 
„Bibliothek für alle”. Bildungsarmut, Mobilitätsverlust, 
Multi-Kulti-Gesellschaft. Die Zukunft erfordert völlig neue 
Strategien = BuB. 60.Jg. 2008.1.no. 50-55.p.

Res. angol és francia nyelven

Már nem érvényes a „Mindenki könyvtára” szlogen. 
A  megváltozott társadalom merőben új stratégiát 
igényel

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Közművelő
dési könyvtár

A közkönyvtárak nem vesznek tudomást a 
társadalmi változásokról, és elsősorban a kö
zéposztály azon része felé fordulnak, amely 
nyitott a kultúrára -  véli a brémai szocioló
gus, Meinhard Motzko. A modem szociológiai 
kutatások régóta felfigyeltek az új társadalmi 
rétegekre, amelyeket a következő csoportok
ba sorolnak be: újítók, hagyományőrzők és 
fogyasztók. Ehhez adódik még a demográfiai 
változás, a népesség öregszik, fogy és egyre 
inkább multikulturálissá válik. A könyvtárak 
nem hagyhatják többé figyelmen kívül ezeket a 
tényeket, ha a jövőben is fenn kívánnak marad
ni. Az egyik első lépés az lehetne, ha szokatlan 
döntéseket hoznának például a személyzet fel
vételénél. Egy nyelvpiercinges könyvtáros bi
zonyára szimpatikus lenne a fiatalok nagy része 
számára, egy török nemzetiségű kolléga pedig 
talán könnyebben rá tudná venni honfitársait az

olvasásra. A hagyománytisztelők is valószínű
leg szívesebben hallgatnának népdalokat, mint 
kortárs költészetet. Az a szlogen, amit a köz
könyvtárak hangoztatnak, miszerint a könyvtár 
mindenkié, önámítás -  állítja Motzko. Éppen 
a problémás csoportok azok, amelyeknek sür
gős támogatásra lenne szükségük az olvasás 
és a művelődés területén, és akiknek ellátását 
a könyvtár alig-alig célozza meg. Új stratégiák 
szükségesek, kapcsolatba kell lépni más intéz
ményekkel, iskolákkal, társadalmi egyesüle
tekkel.

(Autoref.)

08/175
BOSC, Aurélie: Le réseau des bibliothéques publiques 
de Singapour, ou le succés du trio convivialité, 
automatisation, innovation = Bull.Bibi.Fr. 53.tom. 2008. 
2.no. 68-75.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Közkönyvtári hálózat Szingapúrban. Sikeres 
együttműködés, gépesítés és újítások

Közművelődési könyvtár; Marketing; Szolgáltatások

Az utóbbi tíz évben látványos fejlődésen ment 
keresztül Szingapúr közkönyvtári hálózata az 
infrastruktúra, a látogatottság és a teljesítmény 
szempontjából. Mindez a National Library 
Board-nak (Országos Könyvtári Testület) kö
szönhető, amely fontosnak tartja a közösségi 
színtereket, a központosítást, az RFID alapú 
gépesítést és az új szolgáltatásokat, amelyekkel 
nem csupán az egyéni felhasználókat, hanem 
nagyvállalatokat is igyekeznek megszólítani. 
A dokumentumok mind a négy hivatalos nyel
ven megtalálhatóak (angol, mandarin, maláj, 
tamil). A kölcsönzés teljes mértékben gépesít
ve van, nincsenek sorok, a visszavételre a nap 
24 órájában bármikor sor kerülhet. Az olvasók
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önállóan használják a könyvtárakat, a hosszab
bítások, előjegyzések és a késedelmi díj befize
tése során. A cikkből kiderül, hogyan működik 
egy könyvtáros nélküli könyvtár az egyik ke
reskedelmi központban.

(Autoref. alapján)

08/176
DOGLIANI, Sergio: Les Idea Stores. Une nouvelle 
approche de la bibliothéque et de l’accés a la 
connaissance = Bull.Bibi.Fr. 53.tom. 2008.1.no. 69- 
72.p.

R és. a n g o l, n é m e t és sp a n y o l n y e lv e n

Ötlettár -  a könyvtár és az információszerzés új 
megközelítésben

Felnőttoktatás; Hátrányos társadalmi helyzetű 
olvasó; Ifjúsági olvasó; Városi könyvtár

A Tower Hamlets London 215 ezer lakosú vá
rosrésze, ahol a lakosság 49%-a színes bőrű. 
Egyharmaduk Bangladesből, a többiek Szo
máliából, Kínából, Vietnámból, Afrikából és a 
karibi térségből érkeztek. A kerületet két véglet 
jellemzi: egyrészt itt laknak az Egyesült Király
ság legszélsőségesebb, az analfabetizmussal, 
munkanélküliséggel leginkább sújtott rétegei, 
ugyanakkor a napi százezer embert foglalkoz
tató multinacionális cégek zömében igen jól fi
zetett alkalmazottai is.
Itt indult 1999-ben az „Idea Stores” (http:// 
www.ideastore.co.uk) gondolata és megvalósí
tása, mert a kerület könyvtárainak akkori láto
gatottsága csak 20%-os volt, miközben a többi 
kerületé az ott élő lakosság 50%-át érte el vagy 
meg is haladta azt. Ezért ki kellett találni olyan 
szolgáltatásokat, amellyel be lehetett csábítani 
az embereket a könyvtárba. A könyvtári épüle
teket a főbb utcákba telepítették, a heti 46 órás 
nyitva tartást heti 71 -re emelték, vagyis minden

nap nyitva tartanak, az évi 365-ből 357 napon 
elérhetőek. Jelentősen megemelték a könyvek, 
CD-k, DVD-k számát, és jobb elhelyezést, 
hozzáférhetőséget biztosítottak ennek az állo
mányrésznek. Az épületek számítógépparkját a 
felhasználók és a könyvtárosok igényei szerint 
alakították ki.
Az ún. LLL (Lifelong Learning), „az élethosz- 
szig tartó tanulás” szervezett képzései nem 
bizonyultak elégségesnek. Ki kellett egészíte
ni írás-olvasástanulási kurzusokkal. A várható 
pozitív eredmény növelése érdekében a legki
válóbb építészeket kérték fel, hogy alakítsák, 
díszítsék, színezzék, világítsák meg a belső te
reket természetes színekkel, természetes fény
nyel, sok-sok üvegablakkal, hogy inkább egy 
bevásárló központhoz, mint a megszokott, a 
hagyományos akadémiai intézményekhez ha
sonlítsanak.
Miközben e technikai munkálatok folytak, a 
könyvtár munkatársai hazai és külföldi tanul
mányokban kerestek adaptálható példákat, ese
teket, ötleteket, és ilyen és ehhez hasonló kérdé
seket tettek fel maguknak: miért is tiltjuk meg 
mindenütt a könyvtárban az evést, ivást? Hogy 
lehet az, hogy amikor az olvasók három hétre 
kikölcsönöznek egy könyvet, megbízunk ben
nük, amikor pedig itt használják egy fél órán át, 
akkor állandóan ellenőrizzük őket? Hiszen nem 
a British Library pótolhatatlan értékű kéziratait 
őrizzük! Brosúrák, fűzött könyvek, zsebköny
vek ezek, mi történik, ha éppen kávépaca ék- 
teleníti el őket, vagy tej ömlik rájuk? Nem dől 
össze a világ ettől! De ugyanezt elmondhatjuk 
a számítógépekről is. Ha netán valaki kiönt va
lamit, az általában az egeret vagy a billentyűze
tet éri és ezek könnyen tisztíthatok! És mi van a 
mobiltelefonokkal? Jó, a csengőhang ne legyen 
a leghangosabbra állítva, de miért ne lehetne te
lefonálni? Röviden válaszolni egy-egy hívásra, 
hazaszólni vagy barátot meghívni? Miért kell 
az embereknek mindig mindent síri csendben 
csinálniuk? És a gyerekek? Ok szintén könyv
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tárhasználók, rájuk is kell gondolni! No és arra, 
hogy a Tower Hamlets-ben nagy létszámú mu
zulmán közösség él. Számukra olyan semleges 
helyet kell kialakítani, ahol biztonságban érez
hetik magukat. A szociális érzékenység és elfo
gadás erős jellemzője e programnak.
A 2002-től működő új szemléletű könyvtárnak 
új nevet is kívántak adni: „modem könyvtár”, 
„képzési platform”. A képzést, tanulást vala
hogy ki akarták fejezni az elnevezéssel, hogy 
a hátrányos helyzetűek azonnal értsék, itt nem 
hagyományos könyvtárról van szó. Végül az 
„Idea Stores” szókapcsolat mellett döntöttek, 
mert minden ízében újszerűnek tűnt, és a lá
togatókat is megcélozta, nemcsak azokat, akik 
könyvtári ügyben kívántak betérni. Az ered
mény nem maradt el: rövid időn belül 35% fölé 
emelkedett a látogatók száma, az ötletpark pe
dig egyre szélesedik az újabb és újabb felhasz
nálói igényeknek, kéréseknek megfelelően. 
A hagyományos referensz és egyéb könyvtári 
szolgáltatások mellett aromaterápia, gyermek
joga, jazztánc, családi éjszakák, fotóklub és sok 
egyéb program várja a betérőket. Az újonnan 
bejövő réteg ilyen irányú igényeinek kielégíté
se mellett nagy gondot fordítanak a régi olva
sókkal való foglalkozásra, annál is inkább, mert 
az idősebb korosztály elsősorban az iijúság 
szórakozóhelyeként emlegeti a könyvtárat.

Az ötletet az Egyesült Királyságon belül és kül
földre is exportálják, miközben ügyelnek arra, 
hogy az ötletek egyre színesebbé, gazdagabbá, 
a szolgáltatások pedig egyre magasabb színvo
nalúvá váljanak. Ezt a jövőben a szakmabeli
ek és felhasználók közös gondolkodása, közös 
játéka és közös munkája eredményeként lehet 
majd elkönyvelni.

(Pajor Enikő)

08/177
ROTH-BERNSTEIN, Armi: Zweigstelle für junge Rocker 
und Computerfreaks. Besucheransturm auf Helsinkis 
neueste Bibliothek. Kritikerfinden das Konzept „völlig 
durchgeknallt” = BuB. 59.Jg. 2007.4.no. 292-295.p.

Látogatói rekord Helsinki legújabb könyvtárában

Fiókkönyvtár; Gyermek- és ifjúsági olvasók; Ifjúság 
nevelése; Információtechnológia; Városi könyvtár; 
Zenei könyvtár

A szerző finnországi tapasztalatait osztja meg 
az érdeklődőkkel, nem titkolva, hogy Finn
ország nemcsak az oktatásügyben, hanem a 
könyvtári területen is megszívlelendő példák
kal szolgálhat.
Először a főváros új belvárosi fiókkönyvtárá
ban, a KirjastolO-bQn szerzett tapasztalatairól 
számol be: a hetente 10 ezer látogatót fogadó 
és 78 órát nyitva tartó intézmény fő vonzerejét 
a zene és az információtechnika adja. A könyv
tárosok (is) fiatalok, átlagéletkoruk 35 év, 
zömmel férfiak. Hatalmas CD- és DVD-gyűj- 
teménnyel, rengeteg finn és külföldi kulturális 
folyóirattal, valamint számtalan zenei és infor
mációtechnológiával foglalkozó könyvvel ren
delkeznek. Ezt a kínálatot még próbatermek, 
40 intemetállomás és olyan munkaállomások 
egészítik ki, melyeken ki-ki saját demólemezét 
is elkészítheti. (Nem feledkeztek meg a fogya
tékkal élők igényeiről sem.) A hiányzó szak- 
és szépirodalom természetesen könyvtárközi 
kölcsönzés révén (díjtalanul) megrendelhető. 
A könyvtár jól felszerelt előadótermét egye
sületek és nonprofit szervezetek használhatják 
rendezvényeikhez. A gépeket lopásgátlóval 
szerelték fel, esténként pedig a könyvtárosok 
mellett biztonsági őrök is vigyáznak a rendre. 
(Részletesen ld. angolul a http://www.lib.hel.fi/ 
en-GB/kirjasto 10 címen.)
A cikk további részében a finn könyvtárügy 
„erősségeire” hívja fel a figyelmet a szerző, 
így a könyvtárak együttműködésére (90%-a
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valamely kisebb vagy nagyobb hálózat része), 
a használók internetes képzésére és az esély- 
egyenlőség biztosítására.
Elénk vita folyik a könyvtári levelezőlistákon 
arról, jogos-e az előjegyzésekért térítési díjat 
szedni az olvasóktól; mivel a könyvtári költ
ségvetés jórészét a számítógépes fejlesztések 
emésztik fel, csak egyes példányok beszerzé
sére van mód, és az olvasók csak előjegyzéssel 
juthatnak a keresett újdonságokhoz. (Akésedel
mi díjak beszedése és a helyiségek bérbeadása 
továbbra is fontos bevételi forrás.)
Mivel a könyvtárlátogatók között a dolgozó fér
fiak száma a legalacsonyabb, ezért természettu
dományi témájú előadássorozatokkal próbálják 
őket becsalogatni -  például a tamperei városi 
könyvtárba.
Hasonló gondot jelent, hogy a finn gyerekek 
tízéves koruk után elfordulnak a könyvolvasás
tól -  főleg a fiúk; ezt a problémát egy országos 
internetes portállal próbálják majd orvosolni, 
amellyel a gyerekek kereshetnek a közelükben 
található könyvtár katalógusában, olvasmány- 
élményeiket is megoszthatják másokkal. Ha
sonló szerepet töltenek be az iskolákba látogató 
könyvtárosok, akik egy-egy könyvet mutatnak 
be kedvcsinálóként.
A nagyvárosokban piactereken és pályaudva
rokon felállított sátrakban könyvtárosok fog
lalkoznak azokkal a felnőttekkel, akik nehezen 
olvasnak vagy írástudatlanok. Néhány könyv
tárban pedig 1 és 3 óra között a házi feladatok 
megoldásához adnak segítséget a gyerekek
nek.
Az internetes tájékoztatás 1999-ben indult 
Finnországban, de van már élő tájékoztató mű
sor is a rádióban, ahol könyvtárosok válaszol
nak azonnal a telefonálók kérdéseire, és dol
goznak a gyermekek tájékoztató szolgálatának 
a kiépítésén is.

(Murányi Lajos)

08/178
GUILBAUD, Didier-L A H A R Y , Dominique: Les 
bibliothéques départementales et la prestation = Bull. 
Bibl.Fr. 53.tom. 2008. 2.no. 60-63.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Francia megyei könyvtárak szolgáltatásai

Felmérés; Megyei könyvtár; Szolgáltatások

A szerzőpáros 2007. december végéig 96 kérdő
ívet küldött ki a francia megyei könyvtáraknak. 
A visszakapott 38 válasz alapján adnak körképet 
azok szolgáltatásairól. Megvizsgálták a dokumen
tumellátottságot és a dokumentumok hozzáférhe
tőségét, szolgáltatását, a különféle képzéseket. 
Dokumentumellátottság
A még 1945-ben létrehozott rendelkezések értel
mében a nagyszámú bibliobusz máig a felhaszná
lók rendelkezésére áll, de egyre gyengébb színvo
nalon, miközben a havi vagy kéthavi előjegyzé
seket kiszolgáló ingajárat folyamatosan fejlődik 
évek óta.
A dokumentumok utánpótlása elsősorban a köny
veknél megoldott. Más dokumentumtípusok sok
szor hiányoznak, vagy kis létszámban vannak je
len ezekben a könyvtárakban.
Akár a könyvek, akár más dokumentumtípus 
beszerzéséről van szó, a helyi, környékbeli szol
gáltatókat, szállítókat kisebb mértékben veszik 
igénybe, mint lehetne.
Képzés
2001-ig ez elhanyagolt területe volt a szakmának, 
mára már mindegyik megyei könyvtárnak állan
dó tevékenysége közé tartozik a könyvtárosok 
továbbképzése. Hét megyei könyvtár továbbkép
ző központként is működik, és egyre jelentősebb 
a szakemberek alkalmazása az önkéntesekkel 
szemben, annak ellenére, hogy ez utóbbiak in
gyenes munkája sokat jelent az egyre szűkülő 
költségvetéssel gazdálkodó szervezetek számára. 
A honlapokon gyakran látni a „Bevezetés a kis 
könyvtárak .... tevékenységébe” típusú felhívást, 
vagy a megyei könyvtárak igazgatótanácsának,
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szövetségének ajánlásait. Ezek egészülnek ki a 
fél-, egynapos továbbképzésekkel, amelyek tema
tikája rendkívül széles: a könyvtár menedzselésé
től és a könyvtári munka szervezésétől kezdve az 
osztályozáson keresztül a zenei, irodalmi és jogi 
tartalmakig minden megtalálható itt.
Feltárás
Más könyvtárakhoz hasonlóan a megyei könyvtá
rak is szolgáltatóktól vehetik meg a könyvek bib
liográfiai leírását. Ezek ára nyilvánvalóan más, ha 
csak időlegesen van szükség egy rövid leírásra, 
vagy véglegesen, az online katalógusba való be
kerülés céljából szerzik be. E könyvtárak zömé
ben az Électre informatikai rendszert használják, a 
Moccam online változatának keresettsége -  amely 
az említettbibliográfiairekordokimportálásátteszi 
lehetővé a nemzeti könyvtár állományából -  nap
jainkra eléggé visszaesett. Vannak olyan könyvtá
rak is, amelyek nem vásárolnak ilyen rekordokat, 
az Électre és a Moccam szolgáltatásait csak bib
liográfiai keresésre, anyaggyűjtésre használják. 
A megyei könyvtárak 47%-a egyre rendszereseb
ben vesz igénybe külső szolgáltatót a könyvek 
felszereléséhez, javításához, újraköttetéséhez. 
Ennek sokféle oka között a munkaerőhiány az 
egyik tényező.
Informatikai rendszer
A könyvtári integrált rendszerek közül a SIGB 
nevű rendszert alkalmazza a legtöbb me
gyei könyvtár, hiszen a kerületi könyvtárak, a 
bibliobuszok számára több ezer könyvet kell 
megmozgatni. A zökkenőmentes ellátást, a rend
szeres és jól lebonyolítható cseréket, előjegyzé
seket meg kell szervezni, ütemezni kell. Ehhez 
nyújt kiváló segítséget ez a rendszer.
A kérdőívet összeállító és elemző könyvtárosok 
írásának végkicsengése, hogy a megyei könyvtá
rak ma már más közönséget, más módszerekkel 
szolgálnak ki, de a cél továbbra is a használók 
megelégedettségének az elérése.

(Pajor Enikő)

Lásd még 193, 196, 200, 206, 219

Tudományos és szakkönyvtárak

Lásd 218

Iskolai könyvtárak

08/179
CUMPLOVÁ, Ludmila: Soucasnost a budoucnost 
skolních knihoven v Ceské republice = Ctenár. 60.roc. 
2008. 3.no. 75-79.p.

Az iskolai könyvtárak jelene és jövője 
Csehországban

Fejlesztési terv; Feladatkör; Iskolai könyvtár; Nem
zetközi helyzetkép; Társadalmi követelmények

Az iskolai könyvtárak jelentőségét az UNESCO 
iskolai könyvtári manifesztuma és az IFLA 
irányelvei egyaránt hangsúlyozzák. A legtöbb 
európai országban, Szlovákiában is, az iskolai 
könyvtárak működését törvények szabályozzák. 
Csehországban nem jellemző a törvényi támo
gatás, az iskolai könyvtárak finanszírozása az is
kola költségvetéséből történik. A 2006/2007-es 
tanév adatai szerint egymillió koronával volt 
kevesebb a beszerzési keret az iskolai könyv
tárakban, mint az előző évben. Csökkent az is
kolai könyvtári alkalmazottak száma is. Viszont 
jobb a felszereltség, emelkedik a számítógépek, 
az intemetelérés, a másolók és szkennerek, a 
DVD lejátszók száma.
A számítógép és az internet megváltoztatta a 
hagyományos iskolai könyvtári képet. A közös 
katalogizálás és a letöltési lehetőségek követ
keztében fölgyorsultak a munkafolyamatok. 
Gyakori az iskolai és nyilvános könyvtári funk
ció összekapcsolása a kisebb településeken. Az 
iskolai könyvtár egyre inkább az iskola infor
mációs központjává válik. A modem iskolai 
könyvtár többfunkciós: az iskola információs 
és multimédiás központja, a képzési program 
támogatója, az információs írástudás fejlesztő-
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je, az olvasás ösztönzője, kommunikációs köz
pont, a kultúra és a művelődés helyszíne.
A 20. század második felében változott jelentő
sen meg az iskolai könyvtár szerepe. Az USA- 
ban a 60-as években kezdett kialakulni a mai 
iskolai könyvtári modell, amely audiovizuális 
központként és elektronikus információs for
rások tárházaként szolgálja a képzést, oktatást. 
Az iskolai könyvtárat speciális végzettségű 
könyvtárostanárok működtetik. Kanadában is 
az oktatásban aktívan részt vevő tanárok látják 
el a könyvtári szolgáltatásokat. 
Nagy-Britanniában az iskolai könyvtárak mé
diatékák, az általános iskolai könyvtári szabá
lyozás 1966-os, a középiskolai 1972-es. Svéd
országban 1946 óta beszélnek az iskolai könyv
tár oktatást támogató központi szerepéről. Az 
információs nevelés 1969 óta kötelező része 
az oktatási programoknak. A szakmai munkát 
regionális pedagógiai könyvtári központok irá
nyítják (pl. közös beszerzés).
Franciaországban inkább a középiskolákban 
váltak információs központokká a könyvtárak. 
A törvényi szabályozás is a középiskolákat 
érinti, az alapfokúakat csak ajánlások jellem
zik. Németországban nem létezik egységes is
kolai könyvtári rendszer. Az iskolák többségé
ben van könyvtár, de csupán 10%-uk felel meg 
a modem elvárásoknak. Ausztriában, Olaszor
szágban, Belgiumban és Dániában állami költ
ségvetésből finanszírozzák az iskolai könyv
tárakat, többségük multimédiás központként 
működik.
A Komensky-ról elnevezett cseh Országos Pe
dagógiai Könyvtár az egyetlen nyilvános peda
gógiai szakkönyvtár. Könyvtári és információs 
szolgáltatásokkal látja el a pedagógusokat és 
diákokat. Gyűjti és őrzi a témához kapcsoló
dó szakirodalmat, tankönyveket, a gyermek és 
iíjúsági irodalmat. Pedagógiai adatbázisokat 
épít más könyvtárakkal együttműködve, cik
kek, recenziók, tanulmánykötetek bibliográfiai 
adataiból. 1956 óta az iskolai könyvtárak mód

szertani központja, ez a funkció azonban 1993- 
ban megszűnt. Az iskolai könyvtárak igényére 
2006-ban iskolai könyvtári központként újra- 
kezdte működését, minisztériumi támogatással. 
Önálló portált hoztak létre az iskolai könyvtári 
információs központok támogatására. A portál 
tartalmazza a könyvtárak működéséhez szük
séges információkat, tematikus kereséseket, 
cikkeket, teljes szövegű anyagokat. Az elmúlt 
évben a pedagógiai könyvtár konferenciát szer
vezett az iskolai könyvtári munkáról. Megerő
sítette és hangsúlyozta az iskolai könyvtárak 
fontosságát az oktatási programokban, az infor
mációs írástudás és az olvasás fejlesztésében.
A konferencia zárásaként megfogalmazták az 
iskolai könyvtárügy oktatási minisztériumi mű
ködési garanciáit, fejlesztésének biztosítását. 
Elfogadták a nemzetközi iskolai könyvtári nap
hoz való országos csatlakozást, amelyet 2007. 
október 22-én ünnepeltek meg először.

(Prókai Margit)

08/180
SCHNEIDER, Ronald: Unterwegs zu einer neuen 
Lernkultur. Pisa, Schulbibliotheken und ehrenamtliches 
Engagement = BuB. 60.Jg. 2008.2.no. 134-137.p.

Res. angol és francia nyelven

Új tanulási kultúra felé. A  PISA, az iskolai 
könyvtárak és az önkéntesek

Iskolai könyvtár; Könyvtáros -társadalmi munkás; 

Oktatásügy

A tanulók teljesítményét mérő nemzetkö
zi PISA-vizsgálat 2001-ben közzétett ered
ményei sokkolták a német közvéleményt 
és fordulópontot jelentettek az ország ok
tatási és művelődéspolitikájában.
Az óvodáktól a pedagógiai főiskolákig terjedő 
reform egyrészt az oktatás módszereire terjed 
ki (a tananyag elsajátítása helyett a képesség
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fejlesztés került a központba), másrészt intéz
ményfejlesztést is jelentett. Mindenekelőtt az 
egész napos iskolák számát növelték: 2003-ig a 
német iskoláknak csak 16%-a működött ebben 
a formában, ma 4 milliárd euró fejlesztés után 
30%. A növekedés mintegy 3000 intézményt 
érintett.
Az egész napos iskolák képesek az önálló is
meretszerzés készségének kialakítására, az ol
vasási és az információs képesség növelésére, 
ezen keresztül az esélyegyenlőtlenség csök
kentésére, de csak akkor, ha rendelkezésre áll 
bennük a készségfejlesztés alapvető eszköze, 
az iskolai könyvtár. (A 2000. évi Colorado-je- 
lentés bebizonyította, hogy az iskolai könyvtár 
jelenléte vagy hiánya 10-18%-kal befolyásolja 
a tanulók iskolai teljesítményét.)
Az egész napos iskoláknak mintegy a felében 
szerveztek iskolai könyvtárat is. Ez nagy elő
relépést jelent a német iskolai könyvtárügy
ben, továbbfejlesztésük és működtetésük terén 
azonban nagy a bizonytalanság. A 2003 után in
duló oktatási reform finanszírozási lehetőségei 
ugyanis sokkal rosszabbak, mint az ezt meg
előző, a hatvanas és a hetvenes évek fordulóján 
lezajlott pedagógiai reformé voltak. Az ország 
és az egyes tartományok az adósságok vissza
fizetésének takarékossági kényszerében élnek, 
az önkormányzatok anyagi mozgástere leszű
kült, ezért nagyobb fejlesztésre, esetünkben fő

hivatású szakképzett könyvtárosok beállítására 
nincs lehetőségük. A könyvtárosi munkahelyek 
létesítésének azonban nem csak az anyagi le
hetőségei hiányoznak, de az iskolák fenntartói 
sem érzik általában szükségesnek könyvtáruk 
szakszerű vezetését, áttörésre tehát a közeljö
vőben nem lehet számítani. A könyvtári munka 
önkéntes vállalása a pedagógusok részéről már 
jelenleg sem kivétel, sokkal inkább szabály, és 
ez a tendencia várhatóan fokozódni fog.
A jövőben tehát az egyházi könyvtárak után az 
iskolai könyvtárak lesznek az önkéntes könyv
tári munka színterei? Erre a kérdésre sem 
egyértelmű igennel, sem egyértelmű nemmel 
nem lehet válaszolni. A jelenlegi sivár helyzet 
gyökerei sajátos németországi hagyományba 
nyúlnak vissza, mely éles különbséget tett az 
iskolai tanulás és az azon kívüli egyéni műve
lődés között. A reform éppen ezt a hagyományt 
kívánja megtörni, ez a távlatokban reményre 
ad okot. A jelenlegi reális lehetőséget a Német 
Könyvtárak Egyesülete legutóbbi állásfoglalá
sában a kooperációban jelölte meg. Az iskola, a 
közkönyvtárak, a szülők, az iskolán kívüli se
gítők, a polgári kezdeményezések széles körű 
összefogásával lehet az egész napos iskolák új 
könyvtárait professzionális és hatékony színvo
nalra emelni.

(Katsányi Sándor )

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás Tanácskozás az elektronikus könyvekről.

Beszámoló a 2. brémai e-book konferenciáról 
(2008. jan. 17-18.)

08/181
KIRCHGÄSSNER, Adalbert: Elektronische Bücher in Állománygyarapítás; Elektronikus könyv; Konferen-

der Diskussion. Bericht vom 2. Bremer E-Book-Tag, cia -nemzeti

17.-18.1.2008 = Bibliotheksdienst. 42.Jg. 2008. 3.no.
278-287.p. 2008 januárjában másodszor került sor Brémá-
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ban a Missing Link nevű helyi postai könyvter
jesztő szervezésében arra a kétnapos ankétra, 
amelyen kiadók, terjesztők és könyvtárosok 
tanácskoztak arról, milyen elektronikus köny
veket fejlesztettek ki eddig, milyen a kínálat je
lenleg, és mit vásároltak meg ezekből a könyv
tárak, illetve arról is, hogy ez az új dokumen
tumtípus milyen továbbfejlesztéseket igényel. 
A két nap előadásait összegző beszámoló az 
alábbi főbb problémaköröket ismerteti:
-  elektronikusdokumentum-csomagok vagy 

egyes címek vásárlása a célszerű;
-  milyen a kínálat és a választék műszaki és 

forgalmazási szempontból,
-  a természettudományok számára hasznos 

csak az elektronikus könyv, vagy más tudo
mányterületek is profitálhatnak belőle,

-  legyenek-e korlátozások a kiadói érdekek 
védelmében, vagy inkább a szabad felhasz
nálást támogassuk,

-  a beszerzés és feldolgozás nehézségei,
-  az elektronikus dokumentumok feldolgozá

sának a helye a könyvtárakban,
-  feleslegessé teszi-e a könyvtárakat az 

e-könyvek megjelenése.
A tanácskozás első napján a Missing Link, az 
Elsevier és a MyiLibrary képviselőjének, majd 
a Kooperation e-Medien Österreich munkatár
sának az előadása hangzott el.
A második napon is folytatódtak az előadá
sok -  köztük a Konstanzi Egyetemi Könyvtár 
munkatársa számolt be a beszerzett elektroni
kus könyvekkel kapcsolatos tapasztalatokról - , 
majd a tanácskozás lezárásaként élénk vita bon
takozott ki, melyben a könyvtárosok nézeteiket 
és igényeiket még egyszer megfogalmazhatták, 
a szolgáltatók pedig arról beszéltek, milyen 
fejlesztések várhatók, illetve mely könyvtárosi 
igények valósíthatók meg a jövőben.
A nézetek és a vélemények kölcsönös cseréje 
mellett további együttműködésre lesz szükség, 
hogy a felek kölcsönös megelégedésére fejlőd
jön az elektronikus könyvek előállítása és for

galmazása Németországban.

(Murányi Lajos)

Speciális dokumentumok, 
különgyűjtemények

Lásd 182

Feldolgozó munka

08/182
GIOVANNOLI, Marta Luciana: UNIMARC e il libro 
antico. II Gruppo di lavoro ITALÉ per la catalogazione 
informatizzata del materiale antico = Boll.AIB. 47.vol. 
2007.4.no. 461-474.p. Bibliogr. 31 tétel.

Rés. angol nyelven

A z UNIMARC és a régi könyvek. A z ITALÉ 
munkacsoportja a régi anyagok gépi 
katalogizálásáért

Formátum -gépi; Gépi dokumentumleírás; Régi és 
ritka könyvek

Az olasz Aleph-használók egyesülete (ITALÉ) 
munkacsoportot hozott létre annak érdekében, 
hogy az UNIMARC mezőit alkalmassá tegyék 
a régi könyvek katalogizálására is.
A csoport 2003-ban kezdte meg működé
sét. Munkája során két adott eszközből, az 
UNIMARC-ból és az ISBD(A)-ból indult ki, 
és programjában az UNIMARC/Bibliographic 
módosításának javaslata és egy UNIMARC/ 
Authorities tervezet kidolgozása szerepelt a régi 
könyvek kiadói, nyomdászai, kereskedői nevei 
szabványos formáinak regisztrálására. A kata
logizálóknak egy olyan Aleph-sablonra, mun
kalapra van szükségük (bevezetővel együtt), 
amely megmutatja, hogy melyik UNIMARC 
mezőt, almezőt hogyan kell és lehet felhasz
nálni a régi dokumentumok leírásához. Ennek
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érdekében kidolgoztak egy (a 100-as, 141-es, 
316-os, 421-es, 422-es, 511-es és 560-as taget 
érintő) módosító javaslatot, melyet az ICCU 
(az olasz könyvtárügy módszertani központja) 
közreműködésével eljuttattak az UNIMARC 
állandó bizottságához (PUC) is.
A tervezett munkalapot 2007 decemberében 
mutatták be, ám a csoport működése ezzel nem 
ért véget, várják a PUC válaszát, valamint a 
régi könyvekkel foglalkozó intézmények véle
ményét, és készen állnak a közös álláspontok 
kialakítását célzó megbeszélésekre.

(Mohor Jenő)

08/183
SLAVIC, Aida: Use of the Universal Decimal 
Classification. A world-wide survey = J.Doc. 64.vol.
2008. 2.no. 211-228.p. Bibliogr.

A z Egyetemes Tizedes Osztályozás használata 
világszerte

ETO; Felmérés; Használói szokások

A tanulmány célja, hogy friss információk alap
ján általános helyzetképet adjon az ETO hasz
nálatáról világszerte. A kutatás során 208 ország 
könyvtáros szakembereivel folytattak e-mailes 
interjút, áttekintették a 2004-2006 közötti idő
szak szakirodalmát, és az ETO terjesztőitől/ki- 
adóitól (AENOR, BSI, UDC Consortium) gyűj
töttek információt. A vizsgált 208 ország közül 
124 (60%) használja az ETO-t. 34 országban 
(28%) az ETO a fő osztályozási rendszer, ame
lyet az országos információs rendszerekben is 
használnak. 45 országban (36%) csak bizonyos 
könyvtárak alkalmazzák, és szintén 45-ben 
meglehetősen ritkán, csak néhány könyvtárban 
illetve információs intézményben. A kutatás
nak nem volt célja annak megállapítása, jelen
leg hány intézményben használják az ETO-t 
egy adott országban, illetve mennyi és milyen

nagyságú gyűjteményt tárnak fel vele. Számos 
országban visszaesés tapasztalható az ETO- 
használatában az 1980-as évek óta, de ez nem 
volt pontosan mérhető. Ez a korábbi vizsgála
toknál sokkal szélesebb körű tanulmány jelen
tős mértékben hozzájárul az ETO státuszának 
és a digitális gyűjteményekben való alkalmaz
hatóságának feltérképezéséhez.

(Autoref.)

08/184
BROUGHTON, Vanda: Henry Evelyn Bliss. The other 
immortal, or a prophet without honour? = J.Librariansh. 
Inf.Sci. 40-vol. 2008.1 .no. 45-58.p. Bibliogr.

Henry Evelyn Bliss. Egy újabb halhatatlan vagy egy 
meg nem értett próféta?

Osztályozáselmélet

A cikk áttekinti Henry Evelyn Bliss munkás
ságát, aki osztályozáselméleti szakember volt 
és A bibliográfiai osztályozás című könyv szer
zője. írásainak és elméletének főbb jellemző
it eredetiségük tükrében vizsgálja és értékeli 
a szerző. A munkásságára való reakciókat is 
elemzi csakúgy, mint hatását a huszadik száza
di osztályozáselméletre. A tudásszervezésről, 
tudásmenedzsmentről szóló mai írások mind az 
ő eredeti műveiből táplálkoznak. Osztályozás- 
elméleti szerepét Ranganathanéval összevetve 
a szerző arra a következtetésre jut, hogy Bliss 
a tudománytörténetben még nem került az őt 
megillető helyre.

(Autoref.)

Lásd még 159
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Katalógusok

08/185
TURBANTI, Simona: La bonifica del catalogo e il 
controllo di qualitá. Strumenti, tempi, Strategie = Boll.AIB. 
4 7 .V0 I. 2 0 0 7 .4.no. 451-459.p. Bibliogr. jegyzetekben.

Rés. angol nyelven

A  katalógus-revízió és a minőségellenőrzés

Hatékonyság; Katalógusszerkesztés; Munkaszer
vezés

A Pisai Egyetem könyvtárainak egységes ka
talógusát létrehozandó, öt különböző rendszer 
leírásait kellett egységesíteni. Ennek gyakorlati 
tapasztalatai alapján fogalmazódtak meg a ka
talógus „feljavításával”, revíziójával kapcso
latos általánosítható megállapítások, amelyek 
ritkán szerepelnek a szakirodalomban.
A katalógus revíziójára általában akkor van 
szükség, ha több katalógust egyesítenek egy 
adatbázisba, ha nagy mennyiségű más for
rásból átvett leírás kerül a katalógusba, de 
retrokonverziós projektek végrehajtását köve
tően is szükséges lehet. A munka megterve
zésének fontos eleme a részt vevő személyek 
kiválasztása; nem tanácsos a feladatot bérmun
kába kiadni. A revízió manuális és automatikus 
módon is történhet. Az első esetben fontos sze
repet kap a munkamódszerek pontos meghatá
rozása és a külső bibliográfiai eszközök (nem
zeti és nemzetközi OPAC-ok) kiválasztása, 
használata. A gépesített beavatkozást pedig ko
moly esetelemzések és a rendszergazdával való 
szoros együttműködésnek kell megelőznie. A 
revízió mindkét esetben általában csak egy-két 
szempontra terjed ki. Pisa esetében a szerzők 
nevei, mint az egyik leggyakrabban használt 
hozzáférési pont volt a kiemelt szempont, azaz 
a katalógus feljavítása voltaképpen az egysége
sített katalógusok egységes névhasználatának

biztosítását, az új katalógus authority file-)kmk 
létrehozását jelentette.
A javítás, a revízió, azaz a hibák a posteriori 
javítása költséges, energia- és időigényes tevé
kenység, ráadásul a kiemelt szempontok miatt 
az egyéb hibák továbbra is megmaradnak. An
nak érdekében, hogy a revízió rendben menjen 
végbe, szükség van a folyamat állandó figye
lemmel kísérésére, ún. monitoring tevékeny
ségre. Ennek a katalogizálási folyamatba való 
beépítése, az a priori hibajavítás, illetve a hiba 
azonnali észlelése és javítása, vagyis a minő
ségellenőrzés elkerülhetővé teszi a jövőbeni 
revíziót.
A revízió, a minőségellenőrzés és a katalógus
készítés bármely szintjén és pontján foglalkoz
tatottak folyamatos képzése teszi a katalógust 
alkalmassá feladatának hibátlan ellátására.

(Mohor Jenő)

08/186
MOSCOSO, Purificación -  GARCÍA ORTIZ, Francisco 
Manuel: Mensajes de error e információn en los 
catálogos en línea de acceso público = Rev.Esp.Doc. 
Cient. 31-vol. 2008.1.no. 52-65.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Tájékoztató és hibaüzenetek az OPAC-okban

Ember-gép kapcsolat; Online katalógus

Az olvasóknak szánt első számítógépes online 
katalógusok segítséget (online help-Qt) ugyan 
kínáltak, de nem küldtek automatikus hibaüze
neteket. Az OPAC-ok újabb nemzedéke azután, 
egyéb jobbításokkal együtt meghozta az üzene
teket is, ám ezek mindaddig inkább zavaróak 
voltak, amíg „össze nem állt” az OPAC integ
rált, egységes, a katalógus használatát is meg
tanító, hatékony segítő rendszere.
A mai OPAC-ok már az üzenetek széles körét

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3 555



nyújtják, az „online help” rendszer részeként. 
Az ezzel foglalkozó szakirodalomból összeál
lítható a hibaüzenetekkel kapcsolatos kíván
ságlista. Az üzenet legyen a használó számára 
olvasható; ne legyen agresszív, legyen korrekt 
és udvarias; írja le pontosan a problémát; ad
jon útmutatást a probléma megoldására; tegye 
lehetővé az addig végzett munka megőrzését; 
könnyítse meg a hiba kevés munkával való ki
javítását; tartalmazzon hiperhivatkozásokat; le
gyen következetes a nyelvtani formák, a termi
nológia és a rövidítések használatában; vizuális 
megjelenésében (színek, elhelyezkedés stb.) 
legyen konzisztens.
Az üzenetek megismeréséhez 14 spanyol és 
46 amerikai (USA) egyetemi és közkönyvtár 
OPAC-ját vizsgálták (közülük 24 a SirsiDynix 
(Unicom, Horizon), 15 az Innovative Interfaces 
(Millenium), 10 a TLC (CARL), 6 az Ex Lib
ris (Aleph 500), 5 a Baratz (Absys 6) integrált 
könyvtári rendszerét használja). Az üzenetek 
többféle típusát figyelték meg:
-  az OPAC-hoz kapcsolódással összefüggő 

üzenetek (üdvözlés, megfelelő vagy hibás 
összeköttetés, átirányítás vagy tájékoztatás 
az OPAC új elektronikus helyéről, értesítés 
újdonságokról, hírekről stb.);

-  az adatbevitellel és a hozzáféréssel kapcso
latos üzenetek (hibásan írt szó vagy kife
jezés, olyan szó vagy kifejezés, mely nem 
hozott eredményt, illetve túl sok eredményt 
hozott);

-  az eredmények közötti navigálással kap
csolatos üzenetek (elveszett a kapcsolat, a 
navigáló nem a megfelelő oldalhoz megy, 
bibliográfiai újdonságok, egyéb hírek);

-  egyéb, az előzőekbe nem sorolható üzene
tek.

Mindössze két üzenet szerepel minden OPAC- 
ban: a hibásan írt, illetve eredményt nem pro
dukáló szavakról szóló. A túl sok eredményt 
hozó szavakról csak a Dynix OPAC-jai külde
nek minden esetben üzenetet. Üdvözlő üzenet

a spanyoloknál egyáltalán nincs, az amerikai
aknak is csak 6,5%-ában. Az összeköttetés hi
bájára a spanyolok gyakrabban figyelmeztet
nek, viszont egyáltalán nincs átirányító, sem 
újdonságokról értesítő üzenetük, igaz, ezek az 
USA-ban is csak az OPAC-ok alig több mint 
2%-ában fordulnak elő.
Az üzenetek előfordulását tekintve kisebb el
térések vannak az egyetemi és a közkönyvtá
rak között, ám az eltérések szóródnak és nem 
állapítható meg, hogy valamelyik könyvtár- 
típusban tendenciózusan több vagy kevesebb 
üzenet jelenne meg. Összességében a legtöbb 
üzenet az íráshibákra, az eredménytelen és a túl 
sok eredményt hozó szavakra (kifejezésekre) 
figyelmeztet. Említhető mennyiségű még az 
összeköttetési hibákra (illetve a megfelelő kap
csolatra), kevesebb az eredmények közötti na
vigációs tévedésre vonatkozó üzenet. Üdvözlő, 
átirányító, újdonságokról értesítő és „egyéb” 
üzenet mindössze 0,4-0,1%-ban fordul elő.
A web környezetében továbbfejlesztendő 
OPAC-ok segítő eszközeinek szerves része
ként megjelenő üzenetek tervezésénél a hasz
náló igényeit (és a különböző -  pl. korlátozott 
képességű -  használók eltérő igényeit) kell 
mindenekelőtt figyelembe venni. A következő 
vizsgálatok pedig áttekinthetnék az üzenetek 
elhelyezkedését a képernyőn, megjelenésük 
körülményeit, idejét, további formai tulajdon
ságait.

(Mohor Jenő)

08/187
MÖNNICH, Michael -  SPIERING, Marcus: Einsatz von 
BipTip als Recommendersystem im Bibliothekskatalog = 
Bibliotheksdienst. 42.Jg. 2008.1.no. 54-59.p.

A  Bibtip mint ajánlási rendszer alkalmazása a 
könyvtári katalógusokban

Annotáció; Használó; Katalógushasználat; Online 
katalógus
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A Karlsruhei Egyetem Könyvtárának új szol
gáltatásával, a BibTippel foglalkozik a tanul
mány (http://www.bibtip.org). Az online kata
lógust ajánlásokkal bővítették, nagy lépést téve 
a Web 2.0 felé.
Az interneten egyre több ún. „ajánló rendszer” 
(recommendation system) jelenik meg, me
lyek automatikusan generálnak javaslatokat; 
elsősorban online vásárlásoknál alkalmazzák. 
A könyvtárakban számos lehetőség kínálkozik 
alkalmazására, mind az olvasók, mind a könyv
tárosok számára. A Karlsruhei Egyetemen 2002 
és 2007 között több DFG-projekt is zajlott, 
mely az ajánló rendszerek alkalmazásával fog
lalkozott, ezekből nőtt ki a BibTip. A projektben 
részt vett az egyetemi könyvtár és az Informá- 
ciógazdálkodási és -menedzsment tanszék is; 
előbbi az algoritmusokat és a műszaki alapokat 
dolgozta ki, míg a könyvtár a katalógusba való 
illesztésért, a statisztikai adatokért és a BibTip- 
szolgáltatás kialakításáért felelt.
A BibTip olyan rendszer, amely a használói 
viselkedés megfigyelésével és ezeknek az ada
toknak statisztikai kiértékelésével működik. Az 
algoritmust kifejezetten könyvtári alkalmazásra 
dolgozták ki; a rendszer elsősorban nagy adat- 
forgalom esetén működik jól, ami egyetemi és 
főiskolai könyvtárak esetén teljesül is. A BibTip 
az alábbi előnyökkel szolgál:
-  Költséghatékony: mivel teljesen automati

zált, nem igényel könyvtári személyzetet.
-  A használók számára látható többletet ad, 

akik ezt a Web 2.0 korában el is várják.
-  Az ajánlások teljesen objektívek, hiszen 

statisztikákon alapulnak.
-  Az ajánlások sohasem avulnak el, folyama

tosan újra generálja a rendszer őket.
-  A könyvtáros számára az is érdekes lehet, 

hogy az ajánlások száma egy-egy mű hasz
nálatát is méri.

-  Az ajánlások média-semlegesek, vagyis vi
deókra, audioanyagokra, folyóiratcikkekre 
stb. is kiterjednek.

A  BibTip alapja tehát a katalógus-használat sta
tisztikai kiértékelése. Más lenne a megközelí
tés, ha a könyvkölcsönzések gyakoriságát érté
kelnék. A BibTipnek az az előnye, hogy
1) sokkal több az adat, mert az olvasók a kata

lógusban jóval többet keresnek, mint ahány 
könyvet végül ki is kölcsönöznek;

2) felöleli a helyben használható és az intézeti 
anyagot is, így a hozzáférhetőség nem mó
dosítja az ajánlásokat;

3) nincs gond az adatvédelemmel, hiszen név 
nélkül rögzítik az OPAC-beli kereséseket, 
míg a kölcsönzési adatoknál utólag kellene 
ezeket anonimmá tenni.

A terméknek a címfelvétel (tételazonosító vagy 
ISBN), a vevőnek az OPAC-ot használó, a ko
sárnak az egy-egy OPAC-keresés alatt megte
kintett címek felelnek meg. A szolgáltatáshoz 
hatékony és rugalmas OPAC-ra van szükség, 
amelybe könnyen beilleszthető az ajánló rend
szer. A BibTip csak azokhoz a művekhez gene
rál ajánlásokat, amelyekre a katalógusban már 
egyszer rákattintottak. 2002 óta mintegy 200 
ezer ajánlási lista áll rendelkezésre (a 950 ezer 
tételt tartalmazó OPAC-ból), így nyilvánvaló, 
hogy csak nagyobb mennyiség esetén van értel
me a listák megjelenítésének. (Ezek hiperlink 
formájában a címleírásban helyezkednek el, 
és rákattintva a csatolás a tartalmilag hasonló 
műhöz „viszi” az olvasót.)
A Karlsruhei Egyetemi Könyvtár 2007 nyarától 
kínálja a BibTipQt szolgáltatásként érdeklődő 
könyvtárak számára éves díj ellenében, ami
ből a működés és fejlesztés költségeit finanszí
rozzák. Használatához csupán az OPAC teljes 
megjelenítésének a kibővítése szükséges, a 
szolgáltatást végző katalógusokhoz nincs szük
ség kiegészítő szoftver installálására, minden a 
Karlsruhéban található szerveren fut. Optimális 
esetben mindössze egy JavaScript-kódsort kell 
a teljes címleírás HTML-kódjába illeszteni.
A csatlakozás mikéntjéről a http://www.bibtip. 
org/integration.html címen adnak tájékoztatást.
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Már több -  főleg felsőoktatási -  könyvtár kö
tött szerződést a BibTiprz.

(Murányi Lajos)

Lásd még 190, 204

Információkeresés

08/188
METZ, Edward: Make the most of Google’s toolkit = Inf. 
Outlook. 12.V0I. 2008.1.no. 11-16.p.

A  Google eszköztárának kihasználása

Gépi információkeresés

A Google a könyvtáros szakma kételyeit leg
utóbb azt bizonyítva próbálta eloszlatni, hogy 
a Google különböző segédeszközei jól használ
hatók a könyvtári munkában is, és azt hangsú
lyozva, hogy céljaink voltaképpen azonosak: az 
információk rendszerezése és szolgáltatása. A 
könyvtáros szakma felé tett nyitás része a rend
kívül hasznos Google Librarian Central blog 
beindítása is, amely ahhoz ad ötleteket, hogyan 
alkalmazzuk a Google meglévő eszköztárát.
A cikk szerzője -  egy amerikai katonai főis
kola rendszer-könyvtárosa -  ennek a Google- 
eszköztámak néhány fontos elemére hívja fel 
a figyelmet írásában (Custom Search Engine / 
CSE/, Gooogle Scholar, Google Alerts, Google 
Book Search, Google Analytics) gyakorlatias 
példákkal élve. Ezután az iGoogle-1 -  a korábbi 
Google-honlapot -  elemzi, amely olyan sze
mélyre szabható információs portál, melyet ki
ki maga alakíthat ki a Google több mint 25 ezer 
„mini” webes alkalmazásából válogatva.

(Murányi Lajos)

08/189
HAASIO, Ari: Ammattiasiaa verkosta = Kirjastolehti. 
lOO.vsk. 2007. 4.no. 30.p.

Megújuló keresőszolgáltatások (Web 2.0-alkalma- 
zások) könyvtárosoknak

Elektronikus hirdetőtábla; Gépi információkeresés; 
Portál; Számítógép-hálózat

Jelen cikkben a szerző a Web 2.0 technológia 
könyvtári alkalmazásainak legjobb külföldi 
példái közül válogat.
A Squido (http ://www. squido.com/library20) 
oldalain többek között egy figyelemre méltó 
linkgyűjteményt találhatunk, amelyet amerikai
ak állítottak össze a Web 2.0 általános kérdéseit 
taglaló, alapvető fontosságú cikkekből merítve. 
A felvett cikkek túlnyomó többsége rend
kívül színvonalas. A szakemberek betekintést 
nyerhetnek a legidőszerűbb könyvtári szem
pontú alkalmazásokba, vagy egy kattintás
sal, kényelmesen megismerkedhetnek újszerű 
szemléletekkel, nézőpontokkal.
Van egy másik amerikai internetes szakmai 
közösség is (http://www.library20.ning.com), 
amely elsősorban könyvtári szakembereket tö
mörít tagjai sorába, és amely csak és kizárólag 
a Web 2.0 könyvtári alkalmazási területeivel, 
lehetőségeivel foglalkozik. Ide regisztráció 
szükséges, így vehetünk részt a szakmai viták
ban, fórumokban.
Ha már a világhálón böngészünk az újdonságok 
után kutatva, a szerző szerint érdemes elláto
gatni a könyvtárosok legfontosabb nemzetközi 
szervezeteinek internetes portáljaira. A legké
zenfekvőbb a nagy könyvtáros szervezetek, így 
természetesen az IFLA (http://www.ifla.org) 
weboldalain tájékozódni.
A szomszédos skandináv országok, köztük Dá
nia, Svédország a könyvtári informatika éllova
sainak számítanak, amúgy pedig a finneknek, 
úgy is mint skandinávoknak az együttműkö
désben természetes partnerek.
A dán könyvtárak weboldalái (http://dbf.dk) külö
nösen érdekesek az újdonságok közreadása szem
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pontjából. Rendkívül sokoldalúak a svéd web
oldalak (http://www.biblioteksforeningen.org) is, 
különösen a könyvtári alkalmazások területén ki
válóak. Nem szabad megfeledkeznünk az Egye
sült Államok könyvtáros szervezete, az ALA in
ternetes portáljáról sem (http://www.ala.org). 
Böngészés során bizonyára sokan belebotlottak 
már a Vivisimo névre keresztelt metakereső- 
rendszerbe (http://www.vivisimo.com), amely 
képes arra, hogy a találatokat egyrészt temati
kus sorrendbe rakja, másrészt egyidejűleg más 
keresőrendszerek adatbázisaiban is keres a kí
vánt információra. A Vivisimo-ból most egy új, 
még korszerűbb keresőszolgáltatás jött létre, ez 
a Clusty. (A régi verzió is elérhető a korábban 
ismertetett címen.)
A klaszter alapú (hálózati jelleggel együttmű
ködésre szerveződött) Clusty sokkalta kor
szerűbb és sokoldalúbb, mint az elődje. Az 
érdeklődő kereshet itt biogokat, képletöltési 
lehetőség van, és megtalálható itt a Wikipédia 
egészen különleges adatbázisa is, ahol érde
kes történetekre lehet keresni. Kissé bosszantó 
azonban, hogy a Clusty-találatokban nem jele
nik meg integráltan a kiváló Librarian’s Inter
net Index (http://www.lii.org) adatbázisa, és a 
PubMed adatbázisából nyerhető információk 
sem szerepelnek a találatokban.
Végül pedig említést érdemel a Google új fej
lesztése, a személyre szabott iGoogle, amelyet 
regisztráció után bárki testre szabhat magának 
az általa kívánt módon.
A Google finn verziójának kezdőlapján talál
ható meg az iGoogle nevű link, ahol megren
delhetők a beszerkeszteni kívánt és a saját pro
filnak megfelelő, saját kezdőlapon olvasható 
hírek, egyéb más anyagok. Az iGoogle azért 
is rendkívül jól használható, mert automatiku
san tárol minden egyes keresést. így a találatok 
még hónapok múltán is fellelhetők, újra meg 
újra hozzáférhetőek a saját használatú Google- 
ban.

(Kránitz Lászlómé)

08/190
VANDENBURG, Michael: Using Google Maps as an 
interface for the library catalogue = Libr.Hi Tech. 26.vol.
2008.1.no. 33-40.p.

A  Google Maps alkalmazása interfészként a 
könyvtári katalógusban való kereséshez

Online információkeresés; Online katalógus; Térkép

A Web 2.0 alkalmazásai között az egyik legér
dekesebb fejleményt a nagy internetes szolgál
tató vállalkozások (pl. az Amazon és a Google) 
által közrebocsátott, nyilvánosan hozzáférhető 
alkalmazások programozási interfészei (API) 
jelentették. Ennek a megoldásnak a révén ke
rülhettek a katalógusokba az Amazon könyv
borítói és a könyvtári honlapokra a Google 
térképei.
A kanadai Kingston Frontenac Public Library 
(KFPL) 2005 májusában azzal kezdett kísérle
tezni, hogy az Amazon-féle API-t az online be
szerzési javaslatok esetében is felhasználják. A 
használók az Amazonban keresve egyszerűen, 
egy gombnyomással átemelhették a kérdéses 
mű adatait, nem kellett bonyolult űrlapot ki
tölteniük javaslatukról. 2006 elejétől több száz 
javaslatot állítottak elő ezzel az alkalmazással. 
A sikeren felbuzdulva a Google Maps-szel is 
próbálkozni kezdtek. Mások tapasztalatai alap
ján beigazolódott, hogy a könyvtári rendszer 
vonzáskörzetéről interaktív térképet lehet ké
szíteni, és ott a fiókkönyvtárak nyitva tartását 
és a kapcsolattartáshoz szükséges információ
kat közre lehet adni. Emellett egy ingatlanfor
galmazó által készített Google Maps alkalma
zás tanulságait is szemügyre vették.
Ez utóbbiból kaptak inspirációt arra, hogy a 
Google Maps-et a könyvtári katalógus bibli
ográfiai adatainak megjelenítésére használják. 
A bibliográfiai rekordok metaadatainak egy ré
sze a mű földrajzi vonatkozásait tartalmazza; 
ezek ábrázolásának megoldását tűzte ki célul a 
könyvtár egy lelkes munkatársa, aki szabadide
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jében foglalkozott a fejlesztés koncepcionális 
megtervezésével. Kapóra jött a KFPL egyik 
korábbi projektje is, amellyel könyvlistákat 
állítottak elő olyan módon, hogy magukban a 
listákban takarékossági megfontolásból csak a 
rekordazonosítókat tárolják, a rekordokat pe
dig csak a jegyzék megjelenítésekor hívja elő 
a rendszer.
A projekt megkezdése előtt a kanadai könyv
táros egyesület éves konferenciájának előzetes 
szemináriumán a koncepciót vitára terjesztet
ték elő egy munkacsoport számára. Bár a vitá
ra nem került sor, a projektet a munkacsoport 
kivihetetlennek ítélte. A fejlesztő könyvtáros 
ennek ellenére nagy lendülettel folytatta a mun
kát, lépésről lépésre haladva előre: a Google 
Maps-ben az országokat jelölték meg, a vonat
kozó hosszúsági és szélességi köröket a CIA 
World Factbook adatai alapján rögzítették. A 
könyvtár tárgyszómutatóját alapul véve később 
egyszerűsítették a megközelítést, és csak az 
illető országok történelméről szóló, utazási és 
leíró információkat tartalmazó műveket vettek 
figyelembe.
Az alkalmazás egyelőre még tesztfázisban van. 
Ha a fejlesztéshez munkaidő áll majd rendel
kezésre, azt igyekeznek majd megoldani, hogy 
az országnevek mindenkori változatait is figye
lembe lehessen venni a keresésnél. A fejlesztést 
egy személy önkéntes munkája határozta meg, 
de tanulságai más, a könyvtár szolgáltatásainak 
fejlesztését segítő projektek számára hasznosak 
lesznek.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 207, 210

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

08/191
MANSO RODRÍGUEZ, Ramón Alberto: Servicio de 
referencia virtual. Teória y práctica en torno a las 
políticas para su gestión y desarrollo = Rev.Esp.Doc. 
Cient. 31vol. 2008.1.no. 39-51.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Elmélet és gyakorlat a virtuális referensz 
szolgáltatás irányítási és fejlesztési politikái körül

Referensz; Számítógép-hálózat

A virtuális referensz a múlt század nyolcvanas 
éveiben, az USA-ban keletkezett, és azóta szá
mos meghatározása született a szakirodalom
ban. Mindegyik lényege azonos: az informá
ciótechnológia használata a könyvtáros vagy a 
szakértő (szakreferens) és az olvasó közötti tá
volsági kommunikáció megkönnyítésére, hogy 
bárhol és bármikor kielégíthető legyen az olva
só tanulási vagy tájékozódási szükséglete.
A folyamat tehát négy alapvető elemet integ
rál: az olvasót, a kommunikációs interfészt, a 
szakértőt vagy könyvtárost és az információ- 
forrásokat. (Egyesek ötödik elemként magát a 
folyamatot, azaz a kérdés megformálását és be
fogadását, a keresést, a válasz megformálását, 
elküldését és a szolgáltatás archiválását és sta
tisztikai kontrollját is ide számítják.) Technika
ilag a létező kommunikációs formák mindegyi
ke használható, az e-mailtől a webes űrlapokon 
át a videokonferenciáig.
Egységes nemzetközi normatíva nincs, ám 
2004-ben az ALA irányelveket, az IFLA pe
dig ajánlásokat adott közre a témában. E do
kumentumok és néhány gyakorlati példa (New 
York Public Library, QuestionPoint projekt, és 
Toronto, Illinois, Alberta egyetemi könyvtárai) 
alapján leszögezhető, hogy a virtuális referensz 
szolgáltatás bevezetése, illetve fejlesztése ese
tén világosan meg kell határozni annak politi
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káját. Ehhez figyelembe kell venni a szükséges 
infrastruktúra és költségvetés meglétét, a sze
mélyzet hozzáállását, az olvasók (a szolgálta
tást használók) adatainak bizalmas kezelését és 
a szerzői jogok tiszteletben tartását.

(Mohor Jenő)

Lásd még 202

Kölcsönzés

08/192
WHITNEY, Ann -  G ARRETT, Adam: Our journey down 
the self-check road = Comp.Libr. 28.vol. 2008. 2.no. 
6-10., 47.p.

A z önkiszolgáló kölcsönzés bevezetésének 
története egy orvosi könyvtárban

Kölcsönzés -önkiszolgáló; Szakkönyvtár-orvostu
dományi

A Washington Egyetem Egészségtudományi 
Könyvtára 250 ezer kötetes állománnyal ren
delkezik. Évente közel 35 ezer kimenő könyv
tárközi kérést és közel 50 ezer tájékoztatási ese
tet kezelnek, heti 79,5 órában tartanak nyitva. 
A nagy olvasói forgalom miatt és a kölcsön
zési-tájékoztató pultot tehermentesítendő már 
hét éve bevezették az önkiszolgáló kölcsönzést 
(kezdetben a 3M cég rendszerét használták). 
Ezt a megoldást sokáig csak a legbátrabb olva
sók vették igénybe. 2005-ben a vonalkódok és 
PIN kódok helyett áttértek a mágnescsíkos azo
nosító kártyákra. Az önkiszolgáló kölcsönzésre 
használt speciális, hordozható FlashScan mun
kaállomás szoftverével a szükséges jelentése
ket is el lehet készíteni. A képernyőn a kölcsön
zést és a biztonsági mágnescsík semlegesítését 
elmagyarázó videó látható. A rendszer nyugtát 
ad, feltüntetve a visszahozatali határidőket. Van 
hely a rendszerüzenetek és az egyes használók
nak szóló üzenetek számára is.

A hordozható munkaállomás a későbbiekben 
egy fiókkönyvtárba került, mivel néhány év 
után egy újabb rendszert vásároltak (márkája: 
allCirc). Ennek előnye elsősorban abban mu
tatkozik meg, hogy kompatibilis a könyvtárban 
használt integrált gépi rendszerrel, a biztonsági 
rendszerrel, és képes a kölcsönzésre kiválasz
tott legkülönbözőbb dokumentumok (pl. CD-k, 
DVD-k) kezelésére. A készüléket az informáci
ós pulthoz közel helyezték el, hogy a használók 
segítséget, és ha szükséges, akár részletesebb 
képzést kaphassanak. Az előjegyzett könyveket 
is áthelyezték az önkiszolgáló kölcsönző gép 
mellé.
A felmerülő problémák nagy része az informá
cióhordozók betöltésével, a könyvek bizton
sági mágnescsíkjának semlegesítésével volt 
kapcsolatos. A használat első hónapjában már a 
tranzakciók egyötödét önkiszolgálással bonyo
lították le az olvasók. Arra számítanak, hogy a 
használók kiképzése és a technikai problémák 
megoldása után a használat aránya tovább nö
vekszik majd. A könyvtárosok úgy látják, hogy 
az információs pult munkája hatékonyabb és 
magasabb színvonalú lett.

(Hegyközi Ilona)

Könyvtárközi kölcsönzés, 
dokumentumszolgáltatás

08/193
BIRCH, Katie: UnityUK celebrates its second birthday.
A paradigm shift for UK public libraries = Interlend.Doc. 
Supply. 36-vol. 2008.1 .no. 11-14.p.

Kétéves a UnityUK. Paradigmaváltás az angol 
közkönyvtárakban

Együttműködés -belföldi; Könyvtárközi kölcsönzés; 
Közművelődési könyvtár

A UnityUK olyan új, webes könyvtárközi köl
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csönzési szolgáltatás, melyet az OCLC biztosít 
a TCR-rel (The Combined Region) együttmű
ködve az Egyesült Királyságban. Eddig több 
mint tíz éven át a TCR végezte ezt a tevékeny
séget 140 tagkönyvtára számára az Egyesült 
Királyságban (délnyugaton, északkeleten, a 
keleti Felföldön, valamint Skóciában). A szol
gáltatás Unity néven indult egy CD-n kiadott 
központi katalógussal, 2001-ben pedig a háló
zatra került. 2006 februárjában azután a TCR 
egy újabb, továbbfejlesztett szolgáltatás bein
dítását jelentette be.
AUnityUK az Egyesült Királyság első és egye
düli országos hálózata, amely egyesíti a TCR, 
a LinkUK, a COPAC és a vakok könyvtárának 
(RevealWeb) központi katalógusait, és lehető
vé teszi bennük a közös keresést. 2006 áprilisá
ban indult három területre, a funkcionalitásra, 
az adatokra és a közösségre összpontosítva. 
Előfizetéses szolgáltatás, amelyben az Egye
sült Királyság 210 könyvtárából 120 vesz részt. 
(„Leánycége”, a LinkUK 2008 márciusában ol
vad be a UnityUK-ba.)
Korábban a közkönyvtárak levélben, illetve 
e-mailben intézték könyvtárközi kéréseiket 
több közvetítőn keresztül: ezen változtatott 
gyökeresen a UnityUK, amely integrált rend
szerbe szervezte a munkafolyamatokat. Plat
formja az OCLC két termékét használja: a köz
ponti könyvtári katalógus szoftvere a CBS-en, 
a forrásmegosztás pedig a VDX-szoftveren ala
pul. (A platformot az OCLC tárolja és kezeli.) 
Az interfészen több forrásban is lehet keresni 
egyszerre, a kommunikáció az integrált rend
szeren keresztül és e-mailben is lehetséges. Ha
vonta huszonötezer keresést végeznek, és közel 
hatezer kérést kezelnek. Az első esztendőben a 
könyvtárak 60%-a használta a rendszert.
2007 áprilisától több fejlesztésre is sor került 
mind a funkcionalitás, mind a könyvrekordok 
tekintetében, de továbbiakat is terveznek, mely 
a kérések térítési díjainak központi kezelésére 
(IFM) terjed ki, illetve a WorldCat Resource

Sharing integrálása is megtörténik (2008-ban), 
melynek nyomán nemzetközi és még hatéko
nyabb szolgáltatás válik lehetővé.

(Murányi Lajos)

08/194
GAVEL, Ylva -  HEDLUND, Lars O A :  Managing 
document supply. A  SAGA come true in Sweden = 
Interlend.Doc.Supply. 36.vol. 2008.1.no. 30-36.p. 
Bibliogr.

A  dokumentumszolgáltatás menedzselése. A  svéd 
SAGA beváltotta a hozzá fűzött reményeket

Dokumentumszolgáltatás; Gépi könyvtárközi köl
csönzés; Hozzáférhetőség; Szakkönyvtár -orvostu
dományi

A Karolinska Intézet Egyetemi Könyvtára 
(KIB) a világ egyik legelismertebb orvostu
dományi gyűjteménye, szolgáltatásainak szín
vonala pedig -  a példaadó skandináv könyv
tárügyön belül is -  kiemelkedőnek mondható. 
Dokumentumszolgáltatásának keresettségére 
csak egyetlen adat: 1997-ben mintegy 200 ezer 
kérés futott be hozzájuk (a legtöbb elektronikus 
úton). Munkafolyamataik automatizálására ez 
idő tájt kezdtek odafigyelni.
Mint azt egy felmérés kiderítette, manapság a 
napi közel 1000 megkeresés 12-féle rendszeren 
keresztül történik, ami már évekkel ezelőtt fel
vetette a kérések egységesítésének, ezáltal a fel
dolgozásuk és a teljesítésük egyszerűsítésének 
a kérdését. A cikkíró különösen azt a folyama
tot hangsúlyozza, amelynek során megszületett 
a SAGA, vagyis a szolgáltatás kezelésében ma 
használatos, és időközben számos intézmény 
által átvett rendszer. Kidolgozása során először 
a dokumentumszolgáltatásban dolgozók és a 
programozók informális megbeszéléseire kerí
tettek sort, majd a felhasználók véleményét is
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kikérték a rendszer megtervezésekor. Meggyor
sította a munkát, hogy nem törekedtek rögtön 
az egész rendszer automatizálására, ehelyett kis 
lépésekben alakították át a folyamatokat, ren
geteg időt spórolva meg ezáltal. A már működő 
egységek összekapcsolása, illetve a továbbépít- 
kezés zökkenőmentessé tétele érdekében olyan 
csapatot alakítottak, amelyben helyet kaptak a 
felhasználók is, így téve közvetlenné a vissza
csatolást.
Nemcsak a könyvtárlátogatókra volt ha
tással a SAGA bővülése: a munkafolyamat 
professzionalizálódásával együtt emelkedett 
a vele dolgozók önbecsülése. Természetesen 
nem hiányoztak itt sem az aggodalmas hangok, 
amelyek egyrészt a munkahelyeket féltették, 
mások a megszokott útról való letérést nehez
ményezték. Az idő előrehaladtával azonban 
ezek a hangok kezdtek elhalkulni, és minden
ki örömmel fogadta a változás pozitívumait -  
olyannyira, hogy az utóbbi években 8 könyvtár 
csatlakozott a rendszerhez. A szolgáltatás kar
bantartásáért a továbbiakban ugyanúgy a KIB 
felel, mint eddig, akárcsak azért, hogy a belé
pett intézmények könyvtárosai megfelelő kép
zésben részesüljenek, illetve, hogy a felmerülő 
gondokat rögtön meg tudják válaszolni. Mint 
megkerülhetetlen partnerrel, az első perctől 
számoltak a LIBRIS-szel, az országos közös 
katalógussal és annak könyvtárközi kölcsönzé
si moduljával, számos dokumentumszolgáltató 
adatait ugyanis az általuk használt formátum
ban exportálják.
Milyen újdonságot hozott tehát a SAGA? A 
használók új rendelési formulával találkoznak; 
a kérések egy adatbázisba kerülnek, rendsze
rezettebbé válnak, így például a status fields 
révén nyomon lehet követni a velük végzett 
műveleteket; lehetővé válik, hogy a különféle 
rendszerek útján küldött kérések egységes ren
delési űrlapra kerüljenek, amelyek azonosítását 
az egyedi vonalkód könnyíti meg. Amennyiben 
valamit nem találnak a saját gyűjteményben,

azonnal továbbítják a kérést a többi könyv
tárnak, illetve ha ott sem lelnek rá, akkor a 
LIBRIS-nek. És persze a dokumentumok kül
désének minden esetben a svéd szerzői jogi tör
vényekkel összhangban kell történnie.
Az újítások felett érzett örömöt azért elrontja 
valami. A könyvtári szolgáltatások világában 
is érzékelhető új trendek ugyanis a jövőben 
alaposan lecsökkenthetik a SAGA kihasznált
ságát, amint azt a 2006-os adatok is mutatják 
(a szolgáltatás forgalma tizedére esett vissza 
a 10 évvel ezelőttihez képest). A jelenség mö
gött részben a világhálóról szabadon letölthető 
anyagok arányának megnövekedése, részben a 
szigorodó szerzői jogi viszonyok állnak.

(Vasbányai Ferenc)

08/195
MIC0NI, Maria Teresa: L’esperienza con NILDE 
airUniversita di Teramo = Boll.AIB. 47.vol. 2007.4.no. 
475-484.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

A  dokumentumellátást segítő NILDE szoftver a 
Teramoi Egyetem könyvtárában

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; 
Szoftver

Az OPAC-ok és MetaOPAC-ok elterjedése és 
az olasz nemzeti periodika-adatbázis (Archivio 
collettivo nazionale dei periodici -  ACNP) tar
talmának folyamatos mennyiségi növekedése 
megkönnyítette, és meg is növelte a cikkek és 
más tudományos dokumentumok könyvtárak 
közötti forgalmát. Másrészről a nyomtatott 
periodikumok kezelésével kapcsolatos nehéz
ségek és növekvő költségek következtében 
a könyvtárak egyre kevésbé tudnak „teljes” 
gyűjteményeket építeni és fenntartani, így egy
re szívesebben fordulnak dokumentumellátó 
szolgáltatások felé.
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A könyvtáraknak tehát teljesen újra kell 
(kellett) gondolni, újjá kell(ett) szervezni a 
dokumentumellátást. Olaszországban ennek 
egyik eszköze lett a NILDE ( o f Inter-
library Document Exchange) szoftver, melyet 
a nemzeti kutatási tanács bolognai térségében 
fejlesztettek ki (egy nagyobb projekt kereté
ben). A NILDE fejlesztésének célja az volt, 
hogy a web útján tegye kezelhetővé a könyvtá
rak közötti dokumentumellátási tranzakciókat, 
és változtassa hatékonyabbá a tudományos do
kumentumok cseréjét.
A Teramoi Egyetem állatorvosi kari könyvtára 
azért döntött a NILDE mellett, mert
-  a dokumentumellátásnak igen jelentős sze

repe van a tudományos (és különösen az 
orvosi-biológiai) könyvtárak esetében,

— ugyanabban az évben csatlakozott a könyv
tár az ACNP-hez, így adva volt a NILDE- 
kapcsolódás lehetősége,

-  a NILDE széles körben elterjedt a partner 
(főként a regionális tudományos) könyvtá
rak körében, és végül,

— a NILDE alapfilozófiája a könyvtárak kö
zötti egyetértő együttműködés a kölcsönös 
segítség és a minőségi szabványok elősegí
tése érdekében.

A NILDE a könyvtárközi dokumentumellátási 
forgalom teljes statisztikáját nyújtja, amelynek 
elemzése fontos döntés-előkészítő anyag. A 
legutóbbi, 3.0 változat egy újabb modullal gaz
dagodott, így nem csak a partnerintézmények, 
a kért és kapott dokumentumok, hanem a hasz
nálók (a dokumentumot kérő olvasók) adatai 
is elemezhetővé, tanulmányozhatóvá váltak. A 
NILDE alkalmazása előtt a dokumentumellátás 
a könyvtár e-mail címén (kivételesen faxon) bo
nyolódott, nem volt egységes elektronikus „ké
rőlap”, túl sok volt a manuális tevékenység, a 
lelőhely felkutatása meghosszabbította a folya
mat idejét, a statisztikai adatgyűjtés is manuá
lisan történt. A NILDE körhöz való csatlakozás 
racionalizálta a dokumentumellátó szolgáltatást

az egyszerű, egységes és integrált webmodulok 
révén; automatizálta a szolgáltatás valamennyi 
fázisát, lecsökkentve a könyvtárosok erre fordí
tott munkaidejét és az olvasók várakozási ide
jét egyaránt; előmozdította a szabványosodást; 
rendelkezésre bocsátotta a statisztikai adatokat 
és azok elemzésének lehetőségét, valamint a 
folyamatos megfigyelés lehetőségét a szolgál
tatás hatékonyságának mérése érdekében.
A NILDE mindazonáltal több mint egyszerű 
szoftver a könyvtár egy szolgáltatásának gé
pesítésére, sokkal inkább az egyre szélesebb 
körű egyetemközi együttműködés alkotórésze, 
egy országos, egyszintű, együttműködő, azo
nos munkamódszereket használó kör, mely ma 
több mint ötszáz könyvtárból áll.

(Mohor Jenő)

Tájékoztatási eszközök

Lásd 171

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

08/196
SHOHAM, Snunith -  RABINOVICH, Rachell: Public 
library services to new immigrants in Israel. The case of 
immigrants from the Former Soviet Union and Ethiopia = 
lnt.lnf.Libr.Rev. 40.vol. 2008.1.no. 21-42.p. Bibliogr.

Közkönyvtári szolgáltatások Izrael új bevándorlói 
számára. Etiópia és a volt Szovjetunió 
bevándorlóinak esete

Használói szokások; Közművelődési könyvtár; 
Nemzetiségi olvasó

A  cikk azokat a könyvtári szolgáltatásokat vizs
gálja, melyeket az izraeli közkönyvtárak nyúj
tanak a hajdani szovjet és az etióp bevándorlók 
számára, illetve, hogy ez a két csoport hogyan 
használja a könyvtárakat. A kérdőíveket össze-
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sen 319, a két etnikai csoporthoz tartozó könyv
tárhasználó töltötte ki a 14 és 30 év közötti kor
osztályból, valamint 45 könyvtárigazgató a két 
etnikai csoport által lakott terület szomszédsá
gából. Az eredmény azt mutatja, hogy a szol
gáltatások többségére inkább a multikulturális 
megközelítés, mint az asszimilációs szemlélet 
volt a jellemző. Jelentős különbség mutatkozott 
a két népcsoport számára nyújtott szolgáltatá
sok területén. Sokkal több könyv tár kínál orosz 
nyelvű könyveket, és alkalmaz oroszul beszélő 
munkatársakat, mint amharic nyelvet beszélő
ket. Az eltérések a két népcsoport méretének 
különbségével, valamint a dokumentumok 
elérhetőségével (sokkal több az orosz nyelvű 
irodalom, mint az amharic) illetve a munkaerő
kínálat jellegével is magyarázhatók. Míg az 
etióp bevándorlók főleg tanulásra, iskolai dol
gozatok elkészítésére használják a könyvtárat, 
és több időt töltenek el ott, addig az oroszok 
több könyvet kölcsönöznek. Mindkét csoport 
gyakrabban keresi fel a könyvtárakat Izraelben, 
mint azt tették hazájukban.

(Autoref)

08/197
W ELLER, Kerry: Rolling stock. Library and information 
services for Gypsies and Travellers = Libri. 55.vol. 2005. 
4.no. 206-215.p. Bibliogr.

Könyvtári szolgáltatások vándorcigányoknak

Cigány olvasó; Hátrányos társadalmi helyzetű olva
só; Szolgáltatások

Nagy-Britannia etnikai kisebbségei között van 
egy, amelynek elfogadottsága -  bár fél évezre
de a szigetország lakója -  a mai napig nemigen 
javult: ez a „cigányok és utazók” összefoglaló 
névvel emlegetett sokszínű társaság. A megkü
lönböztetés azért indokolt, tudjuk meg az oxfor
di egyetemen dolgozó tájékoztató könyvtáros 
írásából, hiszen a mintegy 300 ezer főt szám
láló csoport legalább öt alcsoportra osztható,

amennyiben az a többségüket kitevő romanik 
mellett ír és skót utazókat, romákat, valamint a 
walesi Kalé-kat is magában foglalja. De ide tar
toznak az év bizonyos időszakaiban hivatásuk 
miatt úton lévők (cirkuszosok, lakóhajón élők, 
mutatványosok), illetve az újonnan hivatalosan 
megkülönböztetett „new age utazók” is.
A klasszikus vándoréletet élő romák számát ma 
sem könnyű megbecsülni: egy 2004-es felmé
rés szerint kb. 10 ezer családdal számolhatunk 
esetükben. Ők annak ellenére ragaszkodnak 
régi hagyományaikhoz, hogy a nomád életfor
ma lassan eltűnik Európa nyugati országaiból. 
El tudjuk képzelni, hogy az ő esetükben milyen 
nagy gondot jelent a legalapvetőbb szolgálta
tások (oktatás, egészségügy) eljuttatása, illetve 
figyelemmel kísérése. Az illetékes hatóságok 
ugyan két ízben is (1968, 1994) szabályozták 
ennek minimális mértékét -  egyáltalán: tör
vényben írták elő, hogy a helyi közösségeknek 
gondoskodniuk kell ideiglenes lakóhelyeikről 
- , a velük szemben létező előítélet egyre csök
kenti mozgásterüket.
Nem meglepő, ha ezeket a csoportokat tekintik 
oktatási szempontból a legveszélyeztetetteb
beknek az egész brit társadalomban. Bizako
dásra csak a legújabb kísérletek adnak okot: 
a base-school-okban a szülők útjai idején egy
helyben maradnak a gyerekek, és egyre hatéko
nyabb az iskolákhoz lazán kötődő távoktatás. 
A TES ( Traveller Education ) mun
katársai mindent megtesznek, hogy olvasásra 
szoktassák az úton lévőket, külön foglalkoznak 
a szülőkkel, könyvsorozatot állítanak össze a 
kisebbeknek. Könyvtárakkal együttműködve 
olyan programokon dolgoznak, amelyek von
zóvá teszik az olvasást, és nem csak a szlogenek 
szintjén ígérik az elérhetőséget mindenkinek.
A Windsor és Maidenhead város könyvtári 
szolgáltatásait működtetők az alábbiakban fog
lalták össze tapasztalataikat. Mindenekelőtt fel 
kell venni a kapcsolatot a helyi illetékesekkel, 
majd egyeztetni az érintett közösségek vezető
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ivei (tudatni velük a lehetőséget, és felmérni 
az igényt), amit a legsikeresebb közvetítőkön 
keresztül kell folytatni. Ha mindez megtörtént, 
alkalmas helyet kell találni a találkozókhoz, 
megszervezni a látogatásokat, kijelölni a részt 
vevő könyvtárosokat. Nem árt tisztában lenni 
a projekt várható költségeivel, és rugalmasan 
kell tudni reagálni a megszokottól esetleg el
térő igényekre: a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az utazók körében jóval népszerűbbek 
az audiovizuális anyagok a nyomtatottaknál, 
illetve Essexben nagy népszerűségre tett szert 
az a képeskönyv, amelynek történeteiben sa
ját sorsukra ismertek az érintettek. Ügyelni 
kell arra, hogy az útjára indított kezdeménye
zés egy hosszabb távú stratégia részeként (is) 
működhessen, vagyis a társadalomba illeszke
dés megkönnyítése révén akár az életre szóló 
tanulás perspektívája rajzolódjon ki a jövőben. 
Ezért annak érdekében, hogy ne csak a gyer

mekeknél érjenek el sikereket, törekedni kell a 
szülők minél szélesebb körű bevonására. A célt 
elősegítendő, minden olyan kérdésben segítsé
get kell tudni nyújtani, ami a mindennapi élet 
során felmerülhet, például egészségügyi, jogi, 
információszerzési téren (az internethasználat 
lehetővé tételével az egymásról keveset tudó 
közösségek kapcsolattartása is javul). Végeze
tül nem maradhat el a folyamatok ellenőrzése, 
értékelése.
Ha a projektek a fentiek jegyében kezdenek 
működni, remény van rá, hogy az érintettek a 
könyvtári szolgáltatások révén kultúrájukkal 
tudatosan törődő, szociálisan értékes és össze
tartó közösséggé válnak.

(Vasbányai Ferenc)

Lásd még 174, 176

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek

08/198
KUZ’MIN, E l. -  MURANOVA, T.A. [et al.]: 
Informacionno-obrazovatel’nyj portai „Kul’tura i 
iskusstvo”: na puti k effektivnomu obrazovaniu = Naucn. 
Teh.Bibl. 2008.2.no. 48-51.p.

„Kultúra és művészet” információs-képzési portál: 
úton a hatékony képzés felé

Képzés -rokon területen; Portál; Tájékoztatás -mű
vészeti, irodalmi; Távoktatás

Az „Oroszország kultúrája” elnevezésű, 2006- 
2010-re szóló célprogram keretében 2006-ban

megkezdődött a „Kultúra és művészet” infor
mációs-képzési portál létrehozására irányuló 
projekt megvalósítása. A projekt célja a jobb 
minőségű képzés elősegítése a kultúra és a mű
vészetek terén. Közismert, hogy a kulturális 
és a művészeti képzés színvonala nem minden 
esetben felel meg a gyorsan változó és növek
vő igényeknek. Ez különösen igaz az alkotás
sal közvetlenül nem összefüggő területekre, 
amilyen a könyvtárügy is. A projekt kezdemé
nyezője az Információs Társadalom Fejlesztési 
Intézet és Alap, finanszírozását a Kulturális és 
Filmügyi Szövetségi Ügynökség, az Informá
ciós Technológiai és Hírközlési Minisztérium, 
valamint az UNESCO helyi szervezetei támo
gatják.

566 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3



A projekt újdonsága abban rejlik, hogy a portál 
a képzésben részt vevők (oktatók és hallgatók) 
hálózati közösségalakító eszközévé fog válni. 
A portál fejlesztésével párhuzamosan folyik a 
kulturális és művészeti ismeretek közös elekt
ronikus tárhelyének kialakítása. A portál tar
talma: az ismeretek és készségek folyamatos 
fejlesztéséhez szükséges források és eszközök, 
azaz a kulturális és művészeti témájú informá
ciós objektumok, az orosz nyelvű internetes 
források katalógusa, osztott együttműködési 
rendszer a kulturális és oktatási intézmények 
honlapjaival, valamint a tájékoztató-enciklopé
dikus források szervezőivel és fenntartóival.
A portál fejlesztése a legújabb technológiák és 
online együttműködési eszközök alkalmazásá
ra épül. Lehetőség van egyedi munkahelyek, 
ún. „tudás-kosarak” kialakítására. Egy ilyen 
kosárba kerülnek egyrészt a felhasználó szemé
lyes beállításai a portál forrásaihoz, másrészt itt 
gyűjti saját információs objektumait. A kosarak 
elérhetőségét tulajdonosa határozza meg, akár 
mindenki számára elérhetővé teheti. A portál 
használói különböző, érdeklődési csoportok 
alapján önszerveződő hálózati közösségek 
tagjai lesznek; ily módon egymást segítik és 
alakítják a közös ismeretek tárházát. Két funk
cionális alrendszert terveznek, a Konzultációs 
központot, amely a kérdéseket és a konzulen
seket gyűjti, majd összehozza őket, és a Virtu
ális egyetemet, amely az önálló tanfolyamok 
összeállítását és adaptálását segíti. A felhasz
nálók köre a hallgatóktól és doktoranduszoktól 
kezdve a közép- és felsőfokú oktatási, valamint 
a tovább- és átképző intézmények tanárain és 
professzorain keresztül a kulturális és művé
szeti élet irányítóit, az e téren működő kutató
kat stb. öleli fel.
A projekt első szakaszában, 2006-ban a könyv
tári terület számára készült el a portál kísérleti 
példánya. A második szakaszban, 2007-ben a 
portál információs struktúráját fejlesztik, ki
dolgozzák az ajánlott módszertani és didaktikai

anyagokat, megkezdődik a hálózati közösségek 
kialakítása. Várható eredmények: információs
oktatási anyagok nyílt tárolóhelyének létreho
zása; szakmai és hallgatói közösségek megerő
södése, igényeik, érdeklődésük, problémáik és 
azok megoldási módjainak feltárása; a szakmai 
és képzési intézmények erőfeszítéseinek integ
rálása a kultúra és a művészetek terén.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 189, 191

Szabadalmi tájékoztatás

08/199
GONZÁLEZ, Julio Macias: El Servicio de információn 
de patentes de la Biblioteca de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Nuevo Centro Patlib = Rev.Esp.Doc.Cient. 
31.vol. 2008.1.no. 97-103.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Szabadalmi információs szolgáltatás a madridi Ili. 
Károly Egyetem Könyvtárában. A z új Patlib központ

Egyetemi könyvtár; Tájékoztatás -szabadalmi

A madridi III. Károly Egyetem mérnökkarának 
könyvtára új szabadalmi információs szolgála
tot indított, azaz létrehozott egy iparjogvédelmi 
információs és dokumentációs központot, mely 
egyrészt az Európai Szabadalmi Iroda (EPO) 
letéti könyvtára, másrészt a spanyol hivatalnál 
rendelkezésre álló észak-amerikai anyagra tá
maszkodik. A könyvtár ezzel az európai szaba
dalmi hivatali könyvtárak hálózatának tagjává, 
„Patlib központtá” vált. Célja, hogy a felsőok
tatási közösségben segítse a szabadalmak mint 
a műszaki kutatás fontos információforrásai 
felismerését, és tájékoztató szolgáltatást nyújt
son az ipari tulajdonjog témakörében az egye
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temeknek, cégeknek és a nagyközönségnek 
egyaránt.

(Autoref. alapján)

Oktatás információellátása

Lásd 198, 210

08/200
FISHER, William -  ROSENBLUM, Lisa: Now what do 
I do? Some reflections on becoming a first-time public 
library director = Libr.Adm.Manage. 22.vol. 2008.1.no. 
15-23.p. Bibliogr.

Mit tegyen az ember, ha életében először lesz egy 
közkönyvtár igazgatója?

Közművelődési könyvtár; Vezetés

Nem ismeretlen jelenség a vezető pozíciót elő
ször betöltő személyek számára, hogy a sikeres 
működésükhöz szükséges információkat, ta
pasztalatokat nincsen kitől átvenniük, megta
nulniuk, elsajátítaniuk. És bár a szakirodalom 
a könyvtárvezetés terén is kínál fogódzókat, 
a bőséges kínálatban időigényes eligazodni. 
Fisherék cikke bátorítást ad, hogy viszonylag 
kevés munka átolvasása is értékes tanácsokkal 
gazdagíthatja az érintetteket.
Az áttekintett szakirodalom alapjában véve két 
csoportra osztható: egy része a vezetéssel járó 
tevékenységek leírására szorítkozik, és csak 
kisebb hányada foglalkozik a funkcionális kér
désekkel. Ezek utóbbiak egyike az alábbi öt 
pontban foglalja össze a sikeres működés fel
tételeit:

-  megtanulni a szervezet (külső és belső) 
kommunikációj át;

-  súlyt helyezni az interperszonális kapcso
latokra (pl. az első napokban személyesen 
leülni beszélgetni az egyes kollégákkal);

-  személyi ügyek;
-  jártasságot szerezni a költségvetési kérdé

sekben, annak egész folyamatában;
-  ütemezési tervet készíteni az elvégzendő 

feladatokról.
De hogyan is néz ki mindez élesben? A cikk ka
liforniai társszerzője egy közepes méretű (150 
ezres lélekszámú) közösség nyilvános könyv
tárának lett a vezetője, miután hosszú ideig 
dolgozott egy közel 1 milliós város könyvtári 
rendszerében. Rosenblum az állásinterjú során 
meg tudta győzni a döntéshozókat, hogy az 
általa képviselt szemléletváltás hasznos lesz a 
szoláltatásokat igénybe vevők számára -  ami
nek révén profitálni fog az egész közösség. Mi
után kinevezték, többektől kért tanácsot, majd 
6 hónap változatlan működés után vágott bele a 
változtatásokba. Ez alatt az idő alatt talált mó
dot arra, hogy 30-30 percben elbeszélgessen 
mind a 61 beosztottjával (!); hogy átértékelje a 
kommunikációs módszereket (korábbi munka
helyével ellentétben, ahol napi 200 e-mailt ka
pott, itt nagyobb hangsúlyt kaptak a személyes 
találkozók), és hatékonyabbá tette az értekez
leteket is. Mivel a pénzügyi kérdésekben való 
tájékozódás nagy felelősséget igényel, ezen a 
területen egy háromfős testület hozza meg a 
döntéseket, akik a városházával szoros munka- 
kapcsolatban állnak.
Nem hanyagolható el továbbá a könyvtárigaz
gató társadalmi szerepvállalása sem: magától 
értetődő, hogy jelenléte a közösség szervezetei
ben, informális kapcsolati hálózatában előnyök
kel jár az általa vezetett intézményre nézve is. 
Sőt, mint kiderült, bizonyos fórumokon -  el is 
várják, hogy megjelenjen. Végezetül elenged
hetetlen az önbizalom, hiszen nem létezik olyan 
pozíció, amelynek betöltése ne járna időnként
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konfliktusokkal, kompromisszumkényszerek
kel, meghátrálásokkal. Ahogy a szerző találóan 
megfogalmazza: „Ha nem idegesítek valakit, 
rosszul végzem a munkámat!”
A szakirodalom megállapításait ütköztetve a 
könyvtárvezetőktől nyert információkkal, el
mondható: az igazgatónak mindenekelőtt az ál
tala vezetett intézmény hosszú távú működését 
meghatározó vízióval kell rendelkezni, amit az
tán -  arra hivatott munkatársai révén -  meg is 
kell tudni valósítania. De mit sem érnek a nagy 
ívű tervek, hogyha hiányzik az elfogadottsága 
a beosztottak, kollégák, a fenntartó közösség 
döntéshozóinak, illetve maguknak a könyvtár- 
használóknak a szemében -  ezt a támogatást 
pedig csakis kommunikációval, emberi kap
csolatok révén lehet megszerezni.

(Vasbányai Ferenc)

Munka- és rendszerszervezés, 
értékelés

08/201
HARRIS, Lesley Ellen: Your enterprise and copyright. 
What is your risk tolerance? = Inf.Outlook. 12.vol. 2008. 
3.no. 42-43-p.

Mennyi rizikót tud elviselni vállalatunk a szerzői jog 
tekintetében?

Szerzői jog; Üzemi szakkönyvtár

A gyakorlatias megközelítésű cikkben az aláb
bi kérdésekre keres választ a szerző:
-  Mit értünk a szerzői jogvédelemmel kap

csolatos kockázatkezelésen?
-  Hogyan készülhetünk fel a különböző koc

kázatokra?
-  Hogyan vegyük számba a kockázatokat?
-  Mit tehetünk a kockázatok csökkentése ér

dekében?

A megoldás kulcsa abban rejlik, ha a problé
mákra jó előre felkészülünk, vagyis ha azonnal 
áttekintjük vállalkozásunk írott szabályzatait, 
és mérlegeljük, mi a teendőnk „kétes” esetek
ben, illetve ha egy-egy művet engedély nélkül 
(jogosulatlanul) használunk.
Célszerű ezt a kérdéskört az érintett munkatár
sakkal is megvitatni, illetve külön vitacsoportot 
létesíteni. Érdemes velük a különböző lehetősé
geket előre modellezni, és a különféle esetekre 
több forgatókönyvet is írásban kidolgozni, így 
lesz olyan szabályzatunk, amely sokat segíthet 
azokban a helyzetekben, amikor a kockázato
kat már „élesben” kell értékelni.
Minden helyzetben olyan döntést kell hozni, 
amelyekkel elégedettek lehetünk, és amelyek 
összhangban állnak vállalkozásunk összes írott 
szabályzatával.

(Murányi Lajos)

Lásd még 185

Pénzügyi és gazdasági kérdések

08/202
BILINSKI, Lucjan: Monopolistyczne praktyki bibliotek w 
wykonywaniu kserokopii -  czy totalne nieporozumienie = 
Bibliotekarz. 2008.2.no. 14-16.p. Bibliogr.

Monopolista gyakorlat a könyvtári fénymásolás 
terén?

Másolás; Térítéses szolgáltatás

2007. december 4-én a Rzeczpospolita című 
folyóirat internetes oldalán napvilágot látott 
egy cikk bizonyos Michal Kosiarski tollából. 
Az írás több olyan példát sorol fel, amely arra 
utal, hogy egyes könyvtárak monopolhelyze
tükkel visszaélve túlzottan magas árakat kér
nek a dokumentumok fénymásolásáért. Példá
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nak okáért a lublini Maria Curie-Sklodowska 
Egyetem könyvtárában 25 groszyt (kb. 17 fo
rintot) kértek egy A4-es oldalra történő fény
másolásért. A helyzetet súlyosbítja, hogy leg
többször a könyvtárból ki nem vihető, csak 
helyben olvasható publikációk másolását ké
rik. Az üggyel a lengyel versenyügyi hivatal 
illetékes kirendeltsége is foglalkozott, s kétezer 
zlotys bírsággal sújtotta a könyvtárban működő 
fénymásoló egységet. Korábban, 2006-ban a 
Nemzeti Könyvtárnak kellett bírságot fizetnie 
szintén a túlzottan magasra szabott (45 groszy, 
azaz 30 Ft/A4-es oldal) fénymásolási díj miatt. 
Megemlítendő, hogy a könyvtár a büntetést az 
adófizetők pénzéből fizette ki, lévén központi 
költségvetési intézmény.
Mindez három kérdést vet fel: 1. Mi a státusza 
a könyvtárakban működő fénymásolási egysé
geknek? 2. Milyen alapon hasonlíthatóak össze 
a fénymásolási szolgáltatások árai? 3. Mely tí
pusú dokumentumokat tilos kivinni a könyvtár
ból?
Ami az első kérdést illeti: ha a fénymásoló egy
ség a könyvtártól független, vagyis pl. bérleti 
szerződés köttetett annak üzemeltetőjével, ab
ban az esetben a versenyhivatal jogosan jár el, 
ha a szolgáltatás díját más szolgáltatók díjaival 
veti egybe; ugyanakkor mivel a fénymásoló 
helyiség nem tartozik a könyvtárhoz, az intéz
ményből ki nem vihető dokumentumok kapcsán 
a könyvtáros nem léphet fel azzal az igénnyel, 
hogy a fénymásolásnak a könyvtáron belül 
kell megtörténnie. Ha azonban a könyvtár saját 
maga végzi a fénymásolást, az 1997-es lengyel 
könyvtári törvény értelmében nem jogosult a 
fénymásolat előállításának költségénél maga
sabb árat megállapítani. Ez esetben a könyvtári 
fénymásoló egységek árainak összehasonlítása 
a professzionális fénymásoló egységek áraival 
teljességgel értelmetlen. Ilyenkor csak annak 
ellenőrzésére van mód, hogy a könyvtár plusz 
bevételhez jut-e a fénymásolásból, vagyis hogy 
az említett törvény értelmében jár-e el, és be

vételével az előállítás költségeit fedezi-e csu
pán. Indokolatlan tehát a monopólium-ellenes 
előírások betartása szempontjából vizsgálni a 
könyvtárat.
Ami a harmadik kérdést illeti, különös felve
tés, hogy a könyvtár visszaél monopóliumá
val, amikor adott esetben tiltja egy dokumen
tumnak a könyvtárból való kivitelét. Egyfelől 
a lengyel könyvtári törvény úgy rendelkezik, 
hogy a könyvtárhasználat szabályait az intéz
mény vezetője fekteti le, másrészt a könyvtár a 
dokumentum kivitelének tiltásakor nem abból 
a feltételezésből indul ki, hogy az olvasó fény
másolni kívánja a dokumentumot, s nem ennek 
akar elébe menni. Egészen másról, a monopó
liummal való visszaélés helyett a színvonalas 
szolgáltatás fenntartása érdekében kifejtett ál
lományvédelemről van szó.
Mindent összevetve: a versenyhivatalnál va
lamit nagyon félreérthettek, amikor a könyv
tárakat egyszerűen besorolták a versenyszféra 
konkurens cégei közé.

(Danes Szabolcs)

Személyzet

08/203
COOKE, Louise -  GREENW OOD, Helen: „Cleaners 
don’t need computers”. Bridging the digital divide in the 
workplace = Aslib Proc. 60.vol. 2008.2.no. 143-157.p. 
Bibliogr.

„A takarítóknak nem kell számítógép”. A  digitális 
szakadék leküzdése a munkahelyen

Felsőoktatási intézmény; Használói szokások; Szá
mítógép-hálózat; Személyzet

A brit felsőoktatási intézményekben egy kuta
tás keretében azt mérték fel, hogy a személyzet 
bizonyos csoportjai számára milyen mérték
ben érhetők el az intézményen belüli és azon

570 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2008/3



kívüli kommunikációt segítő információs és 
kommunikációs technológiák (a továbbiakban: 
IKT), másképp fogalmazva: milyen korlátok
ba ütközik számukra ezek használata. A Joint 
Information Systems Committee ugyanis azt ér
zékelte, hogy a személyzet jelentős része kire
kesztődik a hozzáférésből munkaköre, földrajzi 
szempontok vagy alkalmazásának feltételei mi
att, és mindez az intézmények hatékonyságára 
és gazdaságos működésére is kihat.
Webes kérdőíves vizsgálatot végeztek (a meg
kérdezettek száma 371 volt, a vizsgálatra 121-en 
jelentkeztek), majd hat részletes esettanulmány 
készült, amelyeknél az interjúk mellett a témába 
vágó intézményi dokumentációt, és lehetőség 
szerint az intézményi intranetét és portálokat is 
szemügyre vették. A cél a korlátozások nagy
ságrendjének, az egyénekre és az intézmények
re gyakorolt hatásának felmérése volt.
A vizsgált intézmények alig felének volt írás
ban rögzített kommunikációs politikája. Az in
tézmények nagy részében az elektronikusan köz
readott dokumentumokról nyomtatás is készül, 
igaz sokszor csak konkrét igényre. A válaszolók 
68%-a rendelkezett a hozzáférést szabályozó 
politikával, de ezek többsége a megfelelő hasz
nálatra és biztonsági kérdésekre koncentrált.
Az IKT elérését befolyásoló tényezők a kö
vetkezők (a tapasztalt fontossági sorrendben): 
munkakör, földrajzi elhelyezkedés, az IKT 
készségek megléte, az alkalmazás jellege, pénz
ügyi korlátozások, státusz/életkor.

Ki marad ki az IKT használatából? A leghátrá
nyosabb helyzetben a szerződéses fizikai mun
kások vannak, de az egyéb gondnoksági munka
társak és a részmunkaidőben alkalmazott okta
tók is veszélyeztetettek. Az oktatók, kutatók, ad
minisztratív és technikai, gondnoksági, takarító 
és vendéglátásban dolgozó személyzet közül az 
utóbbi két csoport marad ki a legvalószínűbben. 
Ezek a fizikai jellegű munkák vannak legtöbb 
esetben külső cégeknek kiadva. Ha engedik is 
az ezekben a munkakörökben dolgozók számá
ra az IKT használatát, akkor is a legrégibb és 
leglassúbb gépek jutnak nekik. Egyes helyeken 
vannak azért pozitív fejlemények is: van, ahol 
e munkatársak számára használói accountot 
és e-mail címet biztosítanak. Az intézmények 
többsége a teljes személyzetet bevonja az IKT- 
képzésekbe, bár érdeklődés hiányában sok tan
folyamra nem kerül sor a hátrányosan érintet
tek körében. A jó gyakorlatra is vannak példák: 
külön számítógép biztosítása közös használatra, 
laptopok kölcsönzése, a munkahelyi elöljárók 
(művezetők stb.) motiválása, esti tanfolyamok 
szervezése.
Érdemes lenne az intézményi politikák tartal
mát elemezni, a tanulságok alapján irányelveket 
összeállítani, és lehetőség szerint longitudinális 
vizsgálatra sort keríteni.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 156, 161-163, 180
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Felhasználók és használat
Általános kérdések

08/204
DILGER, Lena: Wie Opacs die Nutzer zum Regal lenken 
können. Elektronische Leit- und Orientierungssysteme. 
Vergleich und Analyse aktueller Beispiele = BuB. 60.Jg. 
2008. 3.no. 243-248.p.

Res. angol és francia nyelven

Hogyan segíti az OPAC a felhasználókat a polcok 
közötti tájékozódásban? Elektronikus útbaigazító 
rendszerek működése konkrét példák alapján

Eligazító jelzés; Online katalógus

Az információs pultnál dolgozó munkatársak 
gyakran kapnak kérdéseket a könyvek elhelye
zésével vagy témák megtalálásával kapcsolat
ban. A személyzet tehermentesítése és olvasók 
önálló eligazodása érdekében lehetőség nyílik 
az eligazító rendszer és az OPAC összekapcso
lására. Ez az elv azt feltételezi, hogy a hasz
náló először az OPAC-ban keres. A keresési 
eredményekből kiválasztja a kívánt címeket, 
és bővebb információt kér. Ekkor megjelenik 
egy link a raktári jelzettel, majd egyetlen kat
tintással előhívható annak a szintnek a térképe, 
ahol a dokumentum található. A polc, amelyen 
a keresett dokumentumot elhelyezték, színessel 
van jelölve, így az olvasó rögtön el tud igazod
ni. A jelenleg kapható rendszerek különböznek 
a megjelenítés pontosságát tekintve, ami lehet 
a teljes szakcsoport vagy a könyv pontos he
lye a polcon. Ezek a rendszerek főleg nagyobb 
könyvtáraknak valók. Minél nagyobb és szer
teágazóbb a könyvtár, annál nagyobb szükség 
van ilyen eligazító rendszerre. A cél az, hogy 
az olvasó minél gyorsabban és önállóan találja 
meg a keresett dokumentumot.

(Autoref.)

08/205
YON-CASSAT, Frangoise -  LOPEZ, Caroline: Avec la 
carte Pro, la BnF accompagne les professionnels = 
Documentaliste. 45.vol. 2008.1 .no. 16-18.p.

A  Francia Nemzeti Könyvtár Pro kártyája 
vállalkozók részére

Kutató -mint olvasó; Nemzeti könyvtár

Az  angolszász mintával ellentétben a fran
cia könyvtárakban alig van jelen a vállalkozói 
szférának szóló szakirodalom. Egyrészt nagyon 
költséges a beszerzése, másrészt nehézkesen 
hozzáférhető. Kívül esik a hagyományos keres
kedelmi forgalmon, ugyanakkor a kötelespél- 
dány-kötelezettség erre is vonatkozik, így be
kerül a Francia Nemzeti Könyvtár (BNF) gyűj
teményébe. Mivel a BNF minden állampolgárt 
szeretne kiszolgálni, megpróbálja láthatóbbá 
tenni gyűjteményének ezt a részét. A BNF 1996 
óta fejleszti a jog, a gazdaság, a politika, a tudo
mány és technika területeit felölelő állományát. 
2007 őszén a BNF kibocsátotta a Pro kártyát 
vállalkozók számára. A kártya segítségével a tu
lajdonosok hozzáférhetnek a BNF összes gyűj
teményéhez, adatbázisaihoz és elektronikus fo
lyóirataihoz, külön dolgozóasztalt biztosítanak 
számukra a jogi, gazdasági és műszaki szek
cióban, személyre szabott szolgáltatásokat ve
hetnek igénybe a katalógusokban való eligazo
dáshoz, az adatbázisokban történő kereséseknél 
és más könyvtári folyamatok, pl. az előjegyzés 
során. Bármilyen gyakorlati kérdésre azonnali 
választ kapnak elektronikus úton is.
A szolgáltatás névre szóló, igénybe vehetik ma
gánvállalkozók, alapítványok és cégek munka
társai.

Lásd még 187
(Autoref.)
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Használat- és igényvizsgálat

08/206
McKNIGHT, Cliff -  DEARNLEY, James: Making e-books 
available through public libraries. Some user reactions 
= J.Librariansh.Inf.Sci. 40.vol. 2008.1.no. 31-43.p. 
Bibliogr.

Elektronikus könyvek elérhetővé tétele a 
közkönyvtárakban. Felhasználók reakciói

Elektronikus könyv; Használói szokások; Közmű
velődési könyvtár

A tanulmány annak az online kérdőíves felmé
résnek az eredményeit elemzi, melyet 2004 áp
rilisa és 2006 júniusa között az Essex County 
Libraries elektronikus könyvállományának 
használatáról készítettek a Laser Foundation 
anyagi támogatásával az Egyesült Királyság
ban. (Ezt megelőzően már 2004-ben is vizs
gálták a közkönyvtári elektronikus dokumentu
mok iránti érdeklődést.)
A felmérés mind a kézi számítógépeken (PDA) 
olvasható (kölcsönözhető), mind az internetről 
letölthető dokumentumokra kiterjedt. Az 58 vá
laszadó által megfogalmazott véleményekből 
világosan kiderül, hogy 1) nagyon komolyan 
kell venni az elektronikus könyvek marketing
jét, 2) vannak kiemelkedően népszerű műfajok 
(pl. a science fiction, szépirodalom), és 3) a vá
laszadók többsége fiatal, 21 és 30 év közötti. 
Kevés olyan eredménnyel járt a felmérés, mely 
az eddigi vizsgálatokból nem lett volna ismert 
(pl. az e-könyvek kedveltségének okai, techni
kai problémák stb.), de az lényeges felismerés 
volt, hogy a tájékoztatásnak nagy szerepe van 
az elektronikus könyvek használatában, hiszen 
a megkérdezettek 81 százaléka (47/58) csak 
véletlenül, az interneten böngészve talált rá a 
könyvtár elektronikus kínálatára, és csak néhá- 
nyan értesültek szórólapon az új lehetőségek
ről.

(A kérdőívet az 1. számú függelék tartalmaz
za.)

(Murányi Lajos)

08/207
SUSOL, Jaroslav: Znalosf cudzích jazykov ako faktor 
informacného správania = Kniznica. 9.roc. 2008. 3.no. 
3-9.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Idegennyelv-tudás mint az információs viselkedés 
egyik tényezője

Felmérés; Gépi információkeresés; Nyelvismeret 
-használóké

Az  információs viselkedés az információs for
rásokkal, csatornákkal kapcsolatos, aktív és 
passzív információkereséshez, szervezéshez 
és alkalmazáshoz kapcsolódó komplex emberi 
magatartás. Az információs viselkedés a köz
vetlen emberi kommunikációt éppúgy tartal
mazza, mint a passzív információbefogadást. 
Az információs viselkedés kutatása az infor
mációtudomány egyik legjelentősebb ága. A 
Wilson-féle 1996-os modell az információs 
viselkedést olyan összetett tényezőként értel
mezi, amelyben pszichológiai, demográfiai és 
interperszonális jellegzetességek kapcsolódnak 
egybe. Ezek közé tartozik az idegen nyelven 
való kommunikálás képessége. Kérdés, hogy 
létezik-e meghatározó kapcsolat a használók 
nyelvi kompetenciája és az elektronikus infor
mációforrások használata között. 
Feltételezhető, hogy az idegennyelv-tudással 
rendelkezők jóval hatékonyabban, aktívabban 
használják a soknyelvű kommunikációs csa
tornákat. Ennek a vizsgálatára vállalkozott a 
pozsonyi egyetem 2002-2003-ban, 16 egyete
mi könyvtár közreműködésével. A megkérde
zettek szakmai kommunikációját vizsgálták. 
A válaszadók (209 fő -  56%-uk férfi) kivétel
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nélkül középiskolai vagy felsőoktatási tanárok, 
tudományos munkatársak, elsősorban a termé
szet- és műszaki tudományok területéről. Élet
kor szerint valamennyien aktív korúak. A nagy 
világnyelvek mellett kisebb nyelvek (magyar, 
lengyel), vagy több nyelv ismerete is előfor
dult. Az egy idegen nyelvet ismerők között az 
angol dominált (60%), második a német volt, 
a két idegen nyelven beszélőkre az angol és az 
orosz volt jellemző.
Az elektronikus információforrásokat nagyobb 
mértékben használják az angolul beszélők, mint 
az egyéb nyelveket ismerők. Az elektronikus 
publikálásban az idegennyelv-tudásnak nincs 
különösebb befolyásoló szerepe. A hagyomá
nyos és elektronikus publikálás egyenértékűsé
gével kapcsolatban egyedül a francia nyelvet is
merők nyilatkoztak pozitívan. Az elektronikus 
folyóiratokban való publikálás hajlandósága 
általában valamivel erősebb volt, mint a webes 
publikálásé. A német nyelvet beszélők között 
alacsonyabb volt a webes publikálás elutasítá
sa. A magyar nyelvet ismerők között a webes 
publikálás elutasítása 50%-nál magasabb volt. 
Az elektronikus információforrások használata 
a beszélt nyelvek számának függvényében nem 
mutatott nagy különbségeket, az eltérések az 
idegen nyelven beszélők és nem beszélők kö
zött markánsabbnak bizonyultak. Az elektroni
kus információforrások használatának gyako
risága az idegen nyelvet nem beszélők között 
a legalacsonyabb (46%), a nyelvek számának 
emelkedésével (2 nyelv esetén 72%) nő, több 
nyelv esetén ismét csökken (53%).
A nyelvi előnyt legtöbben az angol és más nyel
vek párosításában látják. Az angolnak mint ide
gen nyelvnek döntően erősítő szerepe bizonyít
ható az elektronikus források használatában. 
Összességében nem sikerült a kutatásnak iga
zolnia azt a hipotézist, hogy az idegennyelv
tudásnak meghatározó szerepe van az elekt
ronikus információforrások használatában. Az 
egyéb szociológiai kritériumokkal szemben

(nem, életkor, foglalkozás) az elsajátított ide
gen nyelvek száma nem bizonyult meghatáro
zónak. A több idegen nyelvet beszélők esetén 
szinergikus hatásról lehet beszélni.
Az angol nyelv egyeduralmával szemben az 
internet egyre inkább lehetőséget biztosít a 
soknyelvű intemacionális kommunikációra. A 
nyelvtudás azonban csupán egyik tényezője az 
információforrások használatának és az infor
mációs viselkedésnek. Legalább ilyen fontos a 
tudományterület, a kommunikáció módja és az 
életkor. Egyértelmű, hogy az információforrá
sok idegen nyelven való olvasási készsége fon
tos szerepet játszik a dokumentumok kiválasz
tásában és a publikálásban egyaránt.

(Prókai Margit)

Lásd még 177

Olvasás

08/208
JANKOWSKI, Piotr: Kluby Czytelnicze dia Doroslych 
READCOM = Poradnik Bibi. 2008.1.no. 7-10.p.

AREADCOM  projekt: olvasói klubok felnőtteknek

Együttműködés -nemzetközi; Fejlesztési terv; Olva
sásra nevelés

2004 szeptemberében Varsóban Lilia Ratcheva- 
Stratieva, a bécsi Nemzetközi Gyermekirodal
mi és Olvasáskutatási Intézet koordinátora, va
lamint Margarida Morgado, a Castelo Brancói 
Műszaki Intézet posztgraduális képzését vezető 
munkatársa javaslatot tett egy oktatási projekt 
elindítására. A cél a felnőtt értelmiség aktivizá
lása az irodalom, a filmművészet, a színház és a 
történelem segítségével. A varsói Ursus város
rész nyilvános könyvtárát az a megtiszteltetés 
érte, hogy meghívást kapott a projekthez való 
csatlakozásra.
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A ,JREADCOM -  Olvasói Klub Felnőtteknekf9 
című projekt végül 2005 márciusában kezdte el 
működését. A programban öt ország (Ausztria, 
Belgium, Lengyelország, Portugália és Török
ország) hét oktatási intézménye vesz részt. A 
projekt célja többek között: módszerek kidol
gozása a helyi közösségek aktivizálására; az 
együttműködés és a tapasztalatcsere kereteinek 
kialakítása; életrajzok olvasására ill. írására 
való buzdítás a nemzeti és az európai kultúra és 
azonosságtudat megismerése céljából; az élet
hosszig tartó tanulás támogatása stb.
Minden intézmény a saját profiljának és adott
ságainak megfelelően, a helyi közösségek 
szükségleteit szem előtt tartva veszi ki részét 
a projektből. Egyedüli közös célt nem fogal
maztak meg, az elsődleges feladat a módszerek 
kidolgozásához szükséges adatok, információk 
összegyűjtése volt. Másik alapvető tényező: a 
multikulturális nevelésnek mint vezérlő elvnek 
az elfogadása a résztvevők részéről.
A projekt eredményeképpen többek között meg
született a kidolgozott módszereket tartalmazó, 
nyolc oktatási modulból felépülő tankönyv, va
lamint útnak indítottak egy hatnyelvű weboldalt. 
A klubokban folyó oktatási tevékenység alapjá
ul a tankönyvben vázolt modulok szolgálnak. 
Ilyen pl. a „Teremtő találkozás a könyvvel”, 
ahol szépirodalmi könyvélményeiket beszélik 
meg a részvevők, vagy az „Irodalmi műhely”, 
ahol a saját élmények írásos megfogalmazá
sán keresztül szembesítenek pl. a nőtársadalom 
azonosságtudati problémáival vagy a kisebbsé
gekhez kapcsolódó különféle sztereotípiákkal. 
Hasonlóképpen az azonosságtudat fejlesztését 
és a multikulturális nevelést szolgáljak a projekt 
weboldalán található kvízjátékok.
A részt vevő intézmények hasznos közremű
ködésének hála 2007. május 6-án Berlinben az 
Európai Bizottság a READCOM-ot kiemelte, 
mint a Grundtvig program húsz legérdekesebb 
projektjének egyikét.

(Danes Szabolcs)

Olvasáskutatás

08/209
GABEL, Gernot U.: Zum Leseverhalten der Amerikaner 
= Bibliotheksdienst. 42 Jg . 2008. 3.no. 263-265.p.

Amerikaiak olvasási szokásai

Olvasásvizsgálat; Szabadidő felhasználása

Az Egyesült Államok Nemzeti Kulturális 
Alapja 2004-ben kérdőíves vizsgálattal mérte 
fel az amerikai lakosság olvasási szokásait, és a 
kapott adatokat „Reading at Risk” címmel nyil
vánosságra hozta. Ezzel párhuzamosan több 
más intézmény, egyetem és alapítvány szintén 
vizsgálta az Egyesült Államok lakóinak olva
sási kultúráját, az ezekkel kibővített kutatási 
jelentés 2007-ben a Hamletet idéző To Read or 
Not to Read drámai címmel jelent meg. A vizs
gálatok a szabadidős olvasmányokra terjedtek 
ki, az iskolai vagy munkavégzési indíttatású ol
vasmányokat figyelmen kívül hagyták.
A 2004-es adatokat a húsz évvel korábbiakkal 
összevetve minden területen az olvasási kedv 
nagymértékű megcsappanása volt szembetűnő. 
Ez alól a fiatalok sem kivételek: a 13 évesek 
csoportjában csökkent a rendszeres olvasók 
aránya (húsz év alatt 35%-ról 30%-ra), növeke
dett viszont az egyáltalán nem olvasóké (8%-ról 
13%-ra). A 17 évesek még jobban visszaestek. 
A rendszeres olvasók aránya körükben 31%-ról 
22%-ra csökkent, az egyáltalán nem olvasóké 
9%-ról 19%-ranőtt.
Új jelenség, hogy az olvasottnak mondott szép- 
irodalmi alkotás a fiataloknál más médiumban 
(TV-ben, videóban, zenében vagy számítógé
pes játékban) történt feldolgozáshoz is kapcso
lódik az esetek többségében (58%). A fiatalok
nak csak mintegy 16%-a választja szépirodalmi 
művek esetében kizárólag az olvasást.
A felsőoktatásban részt vevő hallgatókat is 
hasonló tendencia jellemzi. Egyharmaduk a
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hallgatói évek alatt egyáltalán nem vagy csak 
nagyon ritkán vett saját kedvére könyvet a ke
zébe, 26%-uk pedig hetente legfeljebb egy órát 
tölt szabadidős olvasással. A rendszeres olva
sók száma körükben egyharmadával csökkent. 
A vizsgálatok kimutatták, hogy a ritkább olva
sás rossz olvasási képességekhez kapcsolódik, 
az pedig rossz tanulmányi eredményhez, ered
ménytelenül záródó iskolai évekhez. A felnőt
tek körében a nem olvasók állampolgárként is 
kevésbé aktívak, nem vesznek részt a választá
sokon és a közösségi életben. Az egyik tanul
mány ezt az összefüggést így összegezte: ’’Jobb 
olvasók -  jobb polgárok”.
A tanulmányok megjelenése felriasztotta a 
közvéleményt. A megjelent kritikák nem von
ták kétségbe a vizsgálatok alapvető megállapí
tásait, bár némelyikük kifogásolta az olvasás 
leszűkítését a könyvre és a szépirodalomra. 
Többen arra hivatkoztak, hogy az internet nem 
csak képeket közvetít, hanem szövegeket is, és 
a blogok olvasása is olvasni tudást feltételez. 
Talán azt akarják ezek a kommentárok sugal
mazni -  kérdezi a szerző -  hogy egy blog ol
vasása vagy Steinbeck, Hemingway olvasása 
között nincs különbség?

(Katsányi Sándor)

Használók képzése

08/210
PARTRIDGE, Helen -  EDWARDS, Sylvia [et alj: The 
Reflective Online Searching Skills (ROSS) Environment. 
Embedding information literacy into student learning 
through an online environment = IFLA J. 34.vol. 2008. 
1.no. 55-71.p. Bibliogr.

Res. francia, német, spanyol és orosz nyelven

A  reflektív online keresési készségek fejlesztése.
A z információs műveltség beillesztése a 
felsőoktatásba az e-tanulást segítő eszközökkel

Egyetemi hallgató; Oktatás információellátása; 
Online információkeresés

A ROSS (reflektív online keresési készségek) 
olyan eszköz a távtanulás során, amely előse
gíti a hallgatók online keresési ismereteinek és 
készségeinek fejlődését. A módszert az ausztrá
liai Queenslandi Műszaki Egyetem (QUT) In
formációtechnológiai kara és Tanulási- és Okta
tásfejlesztési Központja dolgozta ki. 2007-ben 
a QUT különböző karain az elsőéves tananyag 
részeként kezdték el alkalmazni. A cikk bemu
tatja, hogyan épült be a ROSS két egymással 
szembenálló szakterület, az információtech
nológia és a természettudomány tantervébe. 
Az információs jártasság oktatásának legtöbb 
eszköze statikus, moduláris, lineáris és erősen 
szöveg alapú, és nem interaktív módon közelíti 
meg a tanulás folyamatát. A ROSS kitágítja az 
online információs jártasság oktatásának hatá
rait, esettanulmányok segítségével és problé
mára orientált tanulással vezeti rá a hallgatót az 
információs jártasság fogalmainak megismeré
sére és gyakorlására.

Lásd még 203
(Autoref.)
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Információelőállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés

Digitalizálás

08/211
KATUSŐÁK, Dusán: Príspevok k formovaniu stratégie 
digitalizácie na Slovensku = Kniznica. 9.roc. 2008.1.no. 
3-10.p. Bibliogr. 16 tétel.

Rés. angol nyelven

Javaslatok a szlovák digitalizálási stratégiához

Digitalizálás; Középtávú terv

A könyvtári stratégiai terv részeként, az előző 
ciklus folytatásával és az európai digitalizá
lási projekthez illeszkedve valósul meg Szlo
vákiában 2008-2013 között a digitalizálás. A 
nemzeti könyvtár az előző ciklusban a Virtua 
rendszerben, MARC 21 formátumban, 13 ezer 
dokumentumot dolgozott föl digitálisan, amely 
a Memoria slovaca portálon keresztül érhe
tő el. 2007-től a Vitai nevű új szoftvert alkal
mazzák, összesen 18 ezer objektum található 
a rendszerben. 2008-tól a nemzeti könyvtár 
megkezdi a nyomtatott, kötött szlovacikumok 
tömeges digitalizálását robotok segítségével. 
Ez az állomány kb. 10-13 %-át jelenti, ezzel a 
programmal Szlovákia az első 5 európai ország 
közé kerül. A francia nemzeti könyvtár 2010-ig 
300 ezer művet digitalizál hasonló, tömeges 
módszerrel.
A folyamat finanszírozását több forrás biztosít
ja: a kulturális minisztérium és európai forrá
sok -  Strukturális Alapok, Regionális Operatív 
Programok, az Információs Társadalom Ope
ratív Programja (ITOP). Ez utóbbi program 
keretében kb. 700 millió euró jut a közérdekű,

nyilvános elektronikus hírek és szolgáltatások 
megvalósítására, kb. 165 millió euró a közgyűj
teményekre és infrastruktúrájukra, 260 millió 
euró széles sávú internetre, 36 millió euró tech
nikai támogatásra, összesen 1.168 millió euró. 
Az ITOP keretében valósul meg a Szlovák Di
gitális Könyvtár, melyben 2013-ig kb. 3,5 mil
lió objektum digitalizálását tervezik csúcstech
nológia alkalmazásával.
A tömeges digitalizálással minden nyomtatott, 
kötött könyv és időszaki szlovacikum bekerül 
a digitális könyvtárba (nem számítva az archív 
anyagokat, a műtárgyakat és audiovizuális do
kumentumokat). Ez összesen 510 ezer cím, 
200 millió oldal digitalizálását jelenti, mely
nek költsége kb. 24 millió euró. Az ITOP ke
retében nemcsak a közgyűjtemények digitális 
könyvtára, hanem a digitális tartalmak hosszú 
távú őrzése (webarchívum), az audiovizuá
lis dokumentumok digitalizálása, a filmek és 
hanganyagok digitális rekonstrukciója, digitá
lis tartalomszolgáltatások, a digitális tartalma
kat őrző intézmények elérésének támogatása is 
megvalósul.
A digitalizálás módszertani segédlete a MI
NERVA projekt kézikönyve. Szlovákiában 
dinamikus akciótervek kidolgozásával segítik 
a kulturális örökség digitalizálásának megva
lósítását. A digitalizálási stratégia prioritásai 
között szerepel a kulturális örökség védelme, a 
reprezentatív szlovák kulturális örökség online 
hozzáférésének biztosítása, a nemzeti identitás 
erősítése, a nemzetközi közösségbe való csat
lakozás támogatása. A digitalizálási stratégia 
alanyai: könyvtárak, levéltárak, audiovizuális 
archívumok, múzeumok és galériák. A digita
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lizálás területei és kulturális objektumai lehet
nek bármilyen területről a kulturális örökség 
részét képező materiális dolgok és immateriális 
jelenségek. A terminológia meghatározásában 
iránymutató az Európai Digitális Könyvtár szá
mára kidolgozott „Herein” tezaurusz és szak
területei.
A Szlovák Digitális Könyvtár keretében tö
meges digitalizálással kb. 500 ezer nyomtatott 
szlovacikum válik elérhetővé. A digitalizálást a 
nemzeti akciótervek mellett nemzetközi aján
lások, szabványok támogatják (szótárak, teza
uruszok, digitális objektumazonosítók (DÓI), 
metaadat-készletek (Dublin Core), szemanti
kus web technológia, stb.).
Minden digitális projektnek összhangban kell 
lennie az OAIS (Open Archival Information 
System -  ISO 14721:2003) szabvánnyal. Fi
gyelembe kell vennie a digitális tárolókkal 
kapcsolatos kockázati tényezőket és elvárá
sokat (pl. DRAMBORA: Digital Repository 
Audit Method Based on Risk Assessment). 
Ajánlott a digitális tartalmakat OAI PMH (The 
Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting) protokollon keresztül elérhetővé 
tenni, nemzeti együttműködésben egységes 
authority gyűjteményeket vagy tezauruszokat 
alkalmazni.

(Prókai Margit)

08/212
VERHEUSEN, Astrid: Mass digitisation by libraries. 
Issues concerning organisation, quality and efficiency = 
LIBER Q. 18-vol. 2008.1.no.

Tömeges digitalizálás a könyvtárakban: szervezés, 
minőség és hatékonyság

Digitalizálás; Gazdaságosság -könyvtárban; Mun
kaszervezés; Nemzeti könyvtár

A Királyi Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek, 
KB), Hollandia nemzeti könyvtára számos

nagyszabású digitalizálási projektért felelős. 
Az elkövetkező években több millió oldal di
gitalizált változatát fogják közzétenni a weben, 
ezért a teljes munkafolyamatot és a minőségi 
szabványokat a tömeges digitalizálás követel
ményeihez igazították. A tömeges digitalizá
lásnak nincsen elfogadott definíciója. A Google 
sokat vitatott digitalizálási programja kétség
telenül tömeges, hiszen nem oldalak, hanem 
könyvek millióinak digitalizálását jelenti. AKB 
projektje nagyban különbözik ettől. Az elmúlt 
mintegy tizenkét év alatt a különgyűjtemények 
kiemelkedő darabjainak digitalizálását felvál
totta a teljes gyűjtemények feldolgozása. A 
vizuálisan attraktív művek helyett nagy meny- 
nyiségű szöveg, hang- és videoanyag digitali
zálása folyik. Ez nem nevezhető tömegesnek, 
a jövőben azonban legalább 40 millió oldal fel
dolgozását tervezik.
Kialakították a Hollandia Emlékezete progra
mot, amely a kulturális örökséget őrző mint
egy 50 intézmény munkáját koordinálja. Mint
egy 350 ezer tárgy, főként képek formájában 
került fel a webre.
A KB jelenlegi stratégiai terve a humán tudo
mányok területén történő tömeges digitalizá
lást irányoz elő, most már alapvetően szöveg
digitalizálás formájában. Mikrofilmet már nem 
használnak archiválásra.
A tömeges digitalizálás legfőbb problémája a 
költség. A digitalizálás költsége ma átlagosan 
1,30 EUR. Bár a digitalizálás költségei csök
kentek, a működtetés és a hosszú távú megőr
zés költségei növekedtek. A negyvenmillió di
gitalizált oldal több mint 1 Petabyte tárolóka
pacitást igényel, és évente 2 millió fájlt fognak 
feldolgozni, amihez a KB jelenlegi infrastruk
túrája nem elégséges, ahogyan a keresőrend
szer sem felel meg a követelményeknek.
Nagy figyelmet szentelnek a digitalizálandó 
anyagok kiválasztásának és előkészítésének. 
A gyűjteményeket kiegészítik, és a sérült do
kumentumokat kijavítják. Ez a költségek 10-
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15%-át jelenti. Az ezekre a tevékenységekre 
fordított időt azonban csökkenteni kellene. 
A kiválasztás prioritása az, hogy mit digitali
záljanak először. Meg kell vizsgálni, hogy az 
ésszerűen indokolható minőség és a tökéletes 
megoldások közötti egyensúlyt hogyan lehet 
megteremteni. A napilapok digitalizálási pro
jektjében például korlátozták a kiegészítés és a 
restaurálás mértékét.
Kezdetben tökéletes képek létrehozására tö
rekedtek és arra, hogy a szkennelés során ne 
sérüljenek a dokumentumok, ami lelassította 
a folyamatot. A korábbi gyakorlattal szemben 
a KB már nem saját eszközeivel végzi a digi
talizálást, hanem külső cégre bízza a munkát. 
Csak néhány olyan cég van Hollandiában, 
amely teljesíteni tudja a könyvtár magas minő
ségi előírásait. Bizonyos területeken azonban 
a szakértelemnek meg kell maradnia a könyv
tárban.
Ma már a mikrofilmről történő digitalizálást 
preferálják, mert az olcsóbb, mint az eredeti 
dokumentumok feldolgozása, bár rosszabb mi
nőséget eredményez. Vizsgálják a nagy helyet 
elfoglaló TIFF fájloknak a jPeg2000 formá
tumra való lecserélését. A költségek 10%-át 
felemésztő minőségbiztosítási szint nem alkal
mazható minden projektre, ezért automatikus 
ellenőrzési eszközök fejlesztése folyik. Az op
tikai karakterfelismerés területén sem tartható 
a kézi korrektúra és javítás. A mesterfájlok 
CD-n és DVD-n való tárolását felváltotta az 
e-Depot elnevezésű archiválási környezet. 
Jelenleg minden költséget láthatóvá tettek. A 
KB költségvetésének 50%-át jelenti a digitali
zálás, és ezt 70-80%-ra kívánják emelni.

(Koltay Tibor)

Lásd még 159, 213-214

Audiovizuális, elektronikus, 
optikai információhordozók

08/213
VAN DRIMMELEN, Wim: Universal access through 
time. Archiving strategies for digital publications = Libri. 
54.VOI. 2004.2.no. 98-103,p.

Egyetemes elérhetőség hosszú távon. Elektronikus 
publikációk archiválási stratégiái

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Megőrzés

A digitális publikációk archiválásának kérdése 
slágertéma manapság, és ez valószínűleg így is 
marad egy jó ideig. A hágai Királyi Könyvtár 
munkatársa írásában arra figyelmeztet, hogy 
a jövőbeli elérhetőséget biztosító hosszú távú 
megőrzés (amelynek során garantált az eredetei 
dokumentum hitelessége) komoly feladatokat 
ró az azt felvállaló intézményekre. Szól továbbá 
a kiadók szerepéről is, amelyek -  akarva, nem 
akarva -  érintettekké válnak a folyamatban.
A papíralapú kiadványok világában már léte
zett egyfajta kettősség, amennyiben a nemzeti 
könyvtárak mellett speciális érdeklődéssel bíró 
egyedi könyvtári gyűjtemények jöttek létre, és 
gyarapodtak-gyarapodnak a mai napig. Ebben 
az időszakban a kiadók passzívak maradtak. 
A digitális korszak beköszöntével aztán gyö
keresen megváltozott a helyzet: a publikációk 
hirtelen mindenütt jelenlévővé vál(hat)nak, 
ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy fizikai 
környezetük gyorsan változik, az adathordozók 
sérülékenyek, és mert hihetetlenül szaporák, 
az újabb és újabb formátumok megjelenésével 
kell lépést tartani.
Mit tehetünk, ha elejét akarjuk venni a nega
tív folyamatoknak? A szerző három -  gyakran 
egymásba csúszó -  módszert ismertet. Ezek a 
frissítés ( refreshing: adatok áthelyezése egy
új fizikai tárolóhelyre -  amely biztonságos, 
csak időről-időre meg kell tenni), a költözte
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tést (migration: új formátumra alakítást, amely 
viszont veszélyeket rejt), illetve az emulációt 
(amikor egy modernebb rendszerrel kezelte
tünk egy elavultat). A holland kollégák az üd
vös megoldást egy, az IBM-mel közösen fej
lesztett, Universal Virtual Computer-nok elke
resztelt eszközben találták meg, amely egyesíti 
a két utóbbi eljárás előnyeit.
A folyamatos archiválás biztosítékait a szerző 
az alábbiakban látja: az elkötelezettség mellett 
szükség van a szervezeti és technológiai fel
tételek kialakítására, képzett munkaerőre, és 
állandóan szinten tartott K+F-re. Mivel keve
sen képesek tartósan megfelelni a követelmé
nyeknek, nem sok intézmény jöhet szóba, és az 
együttműködés egyre nagyobb szerepet kap.
Az archiválásban jelenleg háromféle stratégia 
bontakozik ki. Az első a Safe Place Strategy, 
amely a letéti könyvtáraktól veszi a mintát, 
és egyértelműen afelé mutat, hogy a nemzeti 
könyvtárak végezzék folyamatosan az archivá
lást (vagyis kevés szereplő legyen jelen ebben 
a szegmensben, azok azonban prioritásként ke
zeljék a kérdést). A második a LOCKSS (Lots 
of Copies Keep Stuff Safe), amely örömmel 
veszi, ha minél több helyen folyik archiválási 
munka, biztosítva látva ezáltal a keresett doku
mentum megtalálását. Ebből a modellből azon
ban hiányzik az állandó fejlesztés garanciája. 
Míg végül az Institutional Repository Strategy 
révén egyes intézmények akarják megjeleníte
ni teljesítményeiket, közvetíteni tudományos 
eredményeiket. Itt a problémát az jelentheti, 
hogy -  ugyancsak a fejlesztések elmaradása 
miatt -  a jövőbeni elérhetőség kérdőjéleződhet 
meg.
Új szereplőként tűnnek fel ezen a szinten a ki
adók. Fellépésüket az általuk gondozott publi
kációk hitelessége sürgeti egyfelől, de legalább 
ennyire fontos a felelősségük abban, hogy faj
súlyos tényezőként (mint akikre odafigyelnek a 
szabványok, formátumok kialakításakor, illet
ve a szoftverek fejlesztésénél is) hogyan befo

lyásolják a fejlődés irányát. Hiszen végső soron 
szerzőik szellemi tulajdonának élettartamáról 
van szó.

(Vasbányai Ferenc)

08/214
MOGHADDAM, Golnessa Galyani: Preserving scientific 
electronic journals. A  study of archiving initiatives = 
EI.Libr. 26-vol. 2008.1 .no. 83-96.p. Bibliogr.

A  tudományos elektronikus folyóiratok megőrzése. 
Különböző archiválási kezdeményezések 
vizsgálata

Elektronikus folyóirat; Elektronikus publikáció; Meg
őrzés

A cikk áttekinti azokat a törekvéseket, ame
lyeket különböző szervezetek és intézmények 
kezdeményeztek és támogatnak a tudományos 
folyóiratok archiválására. Összesen kilenc kez
deményezést ismertet részletesen, ezek a követ
kezők: JSTOR, Portico, E-print Repositories, 
Open Access Model, LOCKSS, OCLC Digital 
Archive, JISC, PubMed Central és KB e-Depot. 
Mivel számos archiválási modell létezik szerte 
a világon, a szerző nem adhatott az összesről 
átfogó áttekintést. A felsorolt kilenc kiválasz
tásával és elemző bemutatásával azonban jó ki
indulási pontul szolgál azok számára, akik meg 
szeretnék ismerni az elektronikus tudományos 
folyóiratok megőrzésére tett jelenlegi legfonto
sabb erőfeszítéseket.

(Autoref alapján)

Lásd még 159, 181, 206
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Információ- és kommunikációs 
technológia

08/215
LIU, Shu: Engaging users. The future of academic library 
Web sites = Coll.Res.Libr. 69.vol. 2008.1 .no. 6-27.p. 
Bibliogr.

A  használók bevonása -  milyenek lesznek az 
egyetemi könyvtárak honlapjai?

Egyetemi könyvtár; Használó; Hatékonyság; Hon
lap; Szakkönyvtár

A z  Association of Research Libraries (ARL) 
tagkönyvtárai közül 111 weboldalát vizsgálták 
(kihagyva a nem angol nyelvű és az egyete
mekhez nem köthető weboldalakat).
Közülük közel 30 nyújtott RSS-szolgáltatást 
könyvtári hírek továbbítására. Négy webolda- 
lon volt személyre szabható „könyvtári tér”, 
amely egy helyen teszi lehetővé a felhasználó 
számára, hogy felhasználói fiókját, a kötelező 
irodalmakat, a könyvtár felhívásait, adatbázi
sokat, hivatkozási eszközöket, tárolt keresési 
stratégiákat és eredményeket elérjen. Kilenc 
könyvtári weblap mutatott az egyetem portáljá
ra vagy valamilyen központi webszolgáltatásra. 
Tíz helyen találtak Google Scholar keresőabla
kot, vagy a Google Scholarra mutató közvetlen 
ugrópontot, két könyvtárban pedig a Windows 
Live Academic ugrópontot. A virtuális tájékoz
tatáshoz használt Live Chat szinte mindenütt 
elérhető volt a honlapról.
Az egyetemi és szakkönyvtárak honlapjain 
található információ még mindig a könyvtári 
funkciókra fókuszál, nem érhető el egyetlen 
lépésben, túl sok opciót kínál, és az „egy de
sign mindenkinek” elvén működik, tehát nem 
veszi figyelembe a felhasználók személyiségét. 
Emellett azonban már néhány könyvtár felkí
nálja a használóknak tartalmak létrehozását és 
megosztását.

Ha azt akarjuk, hogy a könyvtári weboldalak 
külleme ne riassza el a használókat, kevés szö
veget használjunk, lehetőség szerint csak a leg
fontosabb hozzáférési pontokat tegyük fel. Por
tál jellegű megközelítést alkalmazzunk, amely 
először a felhasználó azonosítását végzi el úgy, 
hogy valamely tágabb csoporthoz tartozónak 
sorolja be. Minden egyes csoportspecifikus por
tál vezet aztán az adott csoport számára testre 
szabott forrásokhoz. Ezeket a portálokat eltérő 
grafikával vagy színnel jelöljük!
A könyvtári weboldalnak tartalmaznia kell a 
globális navigáció elemeit (közvetlen ugrópon
tok a könyvtári forrásokhoz, tematikus rende
zettségben, a legnépszerűbb témák listájával 
és a részletes listák elérésével). Választást kell 
kínálnia a használó típusa szerint (az alapkép
zésben részt vevő hallgató, a mesterképzésben 
részt vevő hallgató, oktató és dolgozó, látoga
tó). Lehetőséget kell kínálnunk a személyre 
szabott könyvtári térbe történő belépésre. Egy 
másik menüpontban érhetők el a kiemelt témák 
(a vezető a hírek, a leggyakrabban használt for
rások és a keresés).
A csoportspecifikus portálról léphet aztán to
vább a használó a személyre szabott térbe. Az 
alapképzésben részt vevő hallgatók számára 
készült portál egyik pontja a könyvtári tud
nivalókat, a másik az interneten való keresés 
témáit öleli át, a személyre szabott könyvtári 
térbe történő belépés részletes képernyője is itt 
található, és külön menüpont mutat a kiemelt 
könyvtári forrásokra (terekre). Ez a portál és a 
személyre szabott könyvtári tér is lehetőséget 
kínál arra, hogy a felhasználó visszatéijen a 
globális könyvtári szintre.
A személyre szabott könyvtári tér a használó 
által kedvelt és kiválasztott könyvtári források
ra, elmentett keresésekre, gyűjteményekre, sa
ját blogra, RSS-ekre stb. mutat. Lényege, hogy 
maga a felhasználó alakítja ki ezt a teret. Itt már 
megjelenik a Web 2.0 elveinek alkalmazása.
A jövő egyetemi és szakkönyvtári weboldala-
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inak felhasználó-központúaknak, személyre új technológiákat, 
szabhatónak kell lenniük, és be kell vonniuk a 
felhasználót a tartalom létrehozásába és terjesz
tésébe. Hozzá kell járulniuk az online közössé
gek fejlődéséhez, és egyesíteniük kell a régi és Lásd még 204

(Koltay Tibor)

Könyvtárgépesítés általában

L á sd \1 5 ,192, 194

Könyvtárépítés, -berendezés

Lásd 172

Számítógépes könyvtári rendszerek

08/216
RAKÚS, Milan -  SIVÁK, Jaroslav -  SPÁNIKOVÁ, Alena: 
Kniznicno-informacny systém tretej generácie. Stav 
realizácie projektu k 31.12.2007 = Kniznica. 9.roc. 
2008.1.no. 11-18.p. Bibliogr. 6 tétel.

Rés. angol nyelven

Harmadik generációs könyvtári információs 
rendszer. A  projekt megvalósulásának helyzete 
2007.12.31-én

Gépesítési terv; Könyvtári rendszer -országos; 
Nemzeti tájékoztatási rendszer

2007 a szlovák könyvtárügyben fontos dátum: 
elfogadták a könyvtárügy 2008-13 közötti stra
tégiai tervét és a szlovák digitalizálási stratégiát 
a nemzeti könyvtár közreműködésével. A harma
dik generációs könyvtári-információs rendszer 
(KIS3G) projekt a szlovák könyvtárakban közös 
integrált könyvtári rendszer (Virtua) bevezetését 
jelenti. A projekt 2003 óta valósul meg az ameri

kai rendszer beszerzésével, 2004-es installálásá
val és 2005-ös indításával. Az elmúlt 3 évben a 
nemzeti könyvtár irányításával számos könyvtár 
kapcsolódott be a programba. A Virtua bevezeté
se, a projekthez való csatlakozás menete az alábbi 
lépésekben valósult meg:
-  tárgyalási fázis (a könyvtárak menedzs

mentje és a projektvezetők között),
-  szerződéskötés (az alap csatlakozási szer

ződés keretszerű, a projekt honlapján elér
hető),

-  harmonogram (időterv) készítése (határ
idők, feladatok, felelősök),

-  a projektvezetők felkeresik a könyvtárakat,
-  képzés (MARC 21, tárgyi feltárás, katalo

gizálás, kölcsönzés, OPAC),
-  szerződések függelékei -  kiegészítő szer

ződések az alapszerződéshez,
-  könyvtárankénti paraméterezés,
-  export, konverzió és import a Virtua rend

szerbe,
-  hitelesítések, jogosultságok és bizonyítvá

nyok kiosztása,
-  a csatlakozott könyvtárban a munka tény

leges kezdete.
2007 végéig összesen 46 nagy vagy közepes 
szlovákiai könyvtárban zajlott le az imple
mentáció, ennek eredményeként 11 könyvtár
ból (köztük a nemzeti, az akadémiai és a nagy 
egyetemi könyvtárakkal) a cikkek, monográfi
ák és időszaki kiadványok egyszerre kerültek a
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rendszerbe. A Virtua beszerzési modulját jelen
leg csak a nemzeti könyvtár alkalmazza.
A következő adatbázisok működnek a rend
szerben:
-  monográfiák és cikkek közös szlovák kata

lógusa,
-  közös szlovák periodika-katalógus,
-  besztercebányai tudományos könyvtári he

lyi katalógus,
-  pozsonyi egyetemi könyvtári helyi kataló

gus,
-  tanuló és tesztadatbázisok.
A Virtua rendszerében 2007 végén összességé
ben az alábbi adatok szerepelnek:
-  monográfiák: 1 320 000 bibliográfiai rekord 

és közel 2 millió példányrekord,
-  periodika: 62 ezer bibliográfiai rekord és 44 

ezer példányrekord,
-  cikkek: 1 245 000 bibliográfiai rekord, a 

helyi katalógusokat nem számítva.
A cikkek és monográfiák közös katalógusa 
szabadon hozzáférhető a szlovák könyvtá
ri portálról, irányítója a nemzeti könyvtár. A 
duplumszűrések automatizálása folyamatban 
van. Az időszaki kiadványok közös katalógusa 
is szabadon hozzáférhető, irányítója a pozso
nyi egyetemi könyvtár, 350 könyvtár működik 
együtt az építésében. A besztercebányai tudo
mányos könyvtár helyi adatbázisát integrálják 
a közös szlovák katalógusba.
A projekt (KIS3G -  Szlovák Könyvtár) webol
dalának látogatottsága ugrásszerűen emelke
dett az elmúlt 2 évben: 2006-ban havi 20 ezer 
látogatóról 70 ezer fölé emelkedett, 2007-ben 
a 40-50 ezres átlagról 120 ezerhez közelített az 
év végére havonta.
A KIS3G projekt keretében tervezett 50 könyv
tár integrálása a közös könyvtári rendszerbe 
várhatóan 2008-ban fejeződik be. A nemzeti 
könyvtár a kisebb és közepes könyvtárak szá
mára a Virtua rendszerrel kompatibilis könyv
tári rendszert (KIS MaSK) dolgozott ki, amely
nek telepítése 150 szervezetben megtörtént.

Szlovákiában ezzel egységes integrált könyv
tári rendszer biztosítja a használók számára a 
szolgáltatásokat.

(Prókai Margit)

Számítógép-szoftver

Lásd 195

Elektronikus könyvtár

08/217
HUTZLER, Evelinde: 10 Jahre Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek. Kontinuität und Wandel einer 
kooperativen Dienstleistung = Bibliotheksdienst. 42. Jg. 
2008. 2.no. 169-181.p.

10 éves az Elektronikusfolyóirat-könyvtár (EZB)

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus folyóirat; 
Elektronikus könyvtár; Szolgáltatások használata

A regensburgi egyetemi könyvtár 1997 ok
tóberében új kooperációs szolgáltatást in
dított, az Elektronikusfolyóirat-könyvtárat 
(Elektronische Zeitschriftenbibliothek = EZB). 
Kezdetben mindössze egyetlen partnerrel ko
operált, tíz évre rá azonban már több mint 
négyszáz könyvtár számára szolgáltat teljes 
szövegű elektronikus tudományos folyóirato
kat; emellett több szálon kapcsolódik más digi
tális szolgáltatókhoz a digitális szakirodalom
ellátás fontos szereplőjeként.
Rendkívül népszerű felhasználói körében, 
hiszen 2007-ben több mint 16 millió folyó
iratcímet vettek igénybe; ezt a népszerűséget 
az állomány nagysága és minősége, valamint 
a felhasználóbarát prezentáció magyarázza. 
(Megjegyzendő, hogy az állami támogatás 
mindvégig folyamatos volt.)
A projekt indulásakor az online folyóiratok 
használatának előmozdítását tűzték ki célul,
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elsősorban a tudományos kutatás területén kez
detben csupán néhány száz címmel, de arra szá
mítva, hogy hamarosan gyors fejlődés várható 
ezen a területen is, és a kiadók elektronikus for
mában is publikálják majd folyóirataikat. Első 
partnerük a müncheni műszaki egyetem volt, 
amelynek aktív tevékenysége tette lehetővé, 
hogy már fél év múlva működött a szolgálta
tás.
Jelenleg az EZB-ben közel 35 ezer folyóirat 
található, további 50 ezer címet pedig aggregá
torok révén szolgáltatnak. Ezzel a legnagyobb 
tudományos folyóirat-adatbázisok közé tar
tozik. Magas a szabadon hozzáférhető folyó
iratok száma is (34 776 címből 16 500). Ezt a 
fejlődést a partnerek aktív közreműködése tette 
lehetővé. Az állomány növekedésével párhuza
mosan nőtt a részt vevő könyvtárak száma is: 
a 2000 májusában csatlakozó bécsi egyetemi 
könyvtár már a századik volt a sorban, 2007 
végén pedig már tíz ország 434 könyvtára csat
lakozott az EZB-hez.
A tanulmány ezután a fejlődés legfontosabb ál
lomásait ismerteti: a nemzetközivé válás, a li- 
cenckezelés továbbfejlesztése (2007-től már az 
országos licenceké is), a többi digitális szolgál
tatással való kapcsolatok kiépítése (könyvtári 
katalógusok, cikkadatbázisok), az EZB szak
portálokba való integrálása, majd a jelenleg fo
lyó fejlesztésekről számol be (közös szolgálta
tás kialakítása a nemzeti folyóirat-adatbázissal 
és a folyóirat-kiadók „pay-per-view” kínálatá
nak a központi kezelése).

(Murányi Lajos)

08/218
JASTRZ/yB, Lukasz: Doswiadczenia poznanskie w 
budowaniu biblioteki cyfrowej na przyktadzie prac 
Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk = Przg.Bibl. 
76.rocz. 2008.1.no. 79-85.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Poznani tapasztalatok a digitális könyvtár 
építésében a Lengyel Tudományos Akadémia 
Kómik Könyvtárában

Akadémiai könyvtár; Digitalizálás; Együttműködés 
-belföldi; Elektronikus könyvtár

Poznani tudósok, egyetemi tanárok és könyv
tárosok többéves tapasztalattal rendelkeznek az 
elektronikus könyvtár elindítása és menedzse
lése terén. A Wielkopolska Bibliotéka Cyffowa 
(WBC, Nagy-Lengyelországi Digitális Könyv
tár) megalapítása óta figyelmet érdemel nem 
csupán oldalainak látogatottsága, hanem az 
egész világból érkező számos kérés, megjegy
zés és kérdés miatt is, amelyek a digitalizált 
objektumokra vonatkoznak. A WBC időszaki 
kiadványok, könyvek, tankönyvek, kéziratok 
és ősnyomtatványok gazdag gyűjteményével 
rendelkezik. Az olvasók a világ bármely tájáról 
szabadon elérhetik a különböző intézmények 
által nyújtott forrásokat. A WBC vezetői: a Len
gyel Tudományos Akadémia Kómik Könyvtá
ra, az Adam Mickiewicz Egyetemi Könyvtár és 
a Poznani Állami Levéltár. Bár a WBC fejlesz
tése különböző -  például pénzügyi és jogi aka
dályokba -  ütközik, a munkatársak lelkesedése 
és hozzáértése méltó helyre emeli Poznant és a 
régiót az elektronikus könyvtárak térképén.

(Autoref.)

Lásd még 155
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Kiadói tevékenység

08/219
FRAPPIER, Désirée: Bibliothéques et libraries. 
Séquences et conséquences = Bull.Bibl.Fr. 53.tom.
2008.2.no. 28-38.p.

Rés. angol, német és spanyol nyelven

Könyvtárak és könyvesboltok. Felemás viszony

Kapcsolat intézményekkel; Könyvkereskedelem

Franciaországban a könyvtárak és a könyvke
reskedők közötti kapcsolatot a közbeszerzési 
törvény határozza meg. Gyakran úgy tűnik, ép

pen ez az együttműködés gátja. Amíg a pályá
zatok bonyolult adminisztrációja és azok szub
jektív elbírálásától való félelem inkább fékezi 
az együttműködést, addig a 2006-os törvény (a 
pénzügyi elosztás, csoportos pályázás lehető
sége) és a kölcsönzési jogról szóló törvény (a 
közintézmények számára államilag garantált 
kedvezmények limitálása), alapján elképzelhe
tő a szakmai párbeszéd újraindulása, és új kap
csolatok kiépítése a könyvszakmán belül.

(Autoref.)
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ÚTMUTATÓ A KÖNYVTÁRI FIGYELŐ SZERZŐI ÉS 
KÖZREMŰKÖDŐI SZÁMÁRA

• Folyóiratunk a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gyakorlatával foglalkozó tanulmányokat 
és a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bemutató írásokat várja közlésre.

• Műfajok, terjedelem: önálló tanulmányok 20-23 A/4-es oldal (1 A/4-es oldal, 1,5-es sortávolsággal: 
2000 n); szemletanulmányok 10-20 A/4-es oldal; tömörítések, fordítások 5-15 A/4-es oldal; recenziók 
3-6 A/4-es oldal, referátumok 1-2 A/4-es oldal. A megadott terjedelemtől a szerkesztőséggel egyeztetve, 
el lehet térni.

• Kéziratok leadása: e-mailben szövegfájlként (pl. rtf) csatolva várjuk a kéziratokat. A szöveget a téma 
áttekinthetősége érdekében érdemes alcímekkel tagolni. A címhierarchiát számozással lehet jelölni. 
A tipográfiát a szerkesztőség alakítja ki. A rövidítések feloldását az első előfordulásnál kell megadni.

• Illusztrációk (ábrák, képek, táblázatok): az illusztrációkat külön fájlban adják át, a szövegben pedig 
folyamatos számozással kérjük megjelölni a helyüket. A folyóiratban csak fekete-fehér illusztrációkat 
tudunk közölni, ezért a színes ábrák, táblázatok, grafikonok készítésénél erre legyenek tekintettel. Digitális 
illusztrációt jpg formátumban kérjük, az internetes forrásnál az URL feltüntetését várjuk. Az ábrákat 
folyamatosan számozzák be arab számmal és adjanak ábracímet is. A táblázatoknak is legyen sorszáma és 
címe.

• Irodalomjegyzék, hivatkozás: a szöveg hivatkozásait Irodalom cím alatt a cikk végén kérjük felsorolni. A 
cikk szövegében a felső indexbe írva kérjük a hivatkozás sorszámát. Ha ilyen nincs, a szerzők betűrendjében 
adják meg az irodalmat. A lábjegyzetet *-gal adják meg az oldal alján. Amennyiben háromnál több a 
megjegyzések száma, a cikk végén, folyamatos sorszámozással kérjük megadni. Internetes forrásra történő 
hivatkozásnál zárójelben az utolsó megtekintés idejét is tüntessék fel.

F o ly ó ira tc ik k re  h iva tko zá s :

UNGVÁRY Rudolf -  PÁSZTI László: A földrajzi nevek mint az adatbázisrekordok hozzáférési
pontjai. = Könyvtári Figyelő, 15. (51.) évf. 2005. 4. sz. 765-789. p.
K ö n y v re  h iva tko zá s :

KENDRICK, Terry: Strategic marketing plans that really work. A toolkit for public libraries.
London, Facet, 2006. 225 p.
K ö n y v ré s z le tre  tö r té n ő  h iv a tk o z á s n á l:

HARASZTI Pálné: A könyvtári szolgáltatás jogi szabályozása. In: Könyvtárosok kézikönyve 4.
Határterületek. Szerk. Horváth Tibor, Papp István, Bp. Osiris, 2002. 87—118. p.

• Tartalmi összefoglaló: a tanulmányokhoz és a Kitekintés rovat írásaihoz 10-15 mondatos tartalmi 
összefoglalást kérünk mellékelni az angol rezümék készítéséhez.

• Javítás, tipográfia: a szerkesztőség stilárisan és nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a 
kéziratokat. Szükség esetén szaklektorok nézik át a kéziratot. A tartalmat érintő változtatást a szerzővel 
mindig egyeztetni kell. Az írások tipográfiai kialakítását a szerkesztőség végzi. A szerző kérheti a betördelt 
cikket korrektúrára.

• Szerzői jog: a szerzőkkel kötött felhasználási szerződés szerint a szerkesztőségnek joga van a cikkek 
elektronikus változatát az adott szám hagyományos megjelenését követő fél év múlva kitenni a folyóirat 
ingyenes archívumába, ingyenes használatra. Amennyiben a lapban közölt írások egy másik folyóiratban 
is megjelennek, kérjük, hivatkozzanak a Könyvtári Figyelőben történt első közlésre.

• Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés és Könyvszemle rovatok szerzőit a folyóirat megjelenése 
után egy tiszteletpéldány illeti meg.
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