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Könyvtártudományi folyóiratok az új évezredben

Elektronikus folyóirat; Folyóirat -könyvtári; Informá
ciótechnológia; Megőrzés

A technológiai forradalom hatására a folyóirat
kiadás új modelljei jöttek létre. Ezzel együtt 
színre lépett a könyvtári szakemberek és olva
sók egy új generációja, amely az eddigitől eltérő 
módon, az interaktivitás igényével viszonyul a 
folyóirat-kiadás kérdéséhez. Az újszerű model
lek egyfelől lehetőséget nyújtanak a társadalmi 
diskurzus kiszélesítésére, a közösségi kreativitás 
teremtő erejének megélésére, másfelől jogosan 
merül fel az aggodalom, hogy a töménytelen el
lenőrizetlen szöveg miatt a „bóvli” térnyerésével 
kell számolnunk, valamint szétválaszthatatlanul 
„elkeveredik az ocsú a búzával”.
A cikk a blogok kapcsán megemlíti, hogy a len
gyel bíróságot is zavarba hozta a műfaj megíté
lése, s egy időben fölmerült, hogy szükséges 
volna a webnaplókat is folyóiratként regisztrálni. 
A szerző általában úgy látja, a blogírás előnye, 
hogy a fiatal, illetve kevésbé jól pozícionált 
könyvtáros kollégák is kifejezhetik véleményü
ket szakmai kérdésekben. Egy blog életben tartá

sához azonban a kellő önbizalmon kívül kitartó 
szorgalomra is szükség van.
A „civil újságírás” lehetőséget biztosít arra, hogy 
a magukban arra késztetést érző „amatőrök” is 
hozzájáruljanak az információk áramoltatásához 
pl. az őket közelebbről érintő, lokális esemé
nyekről való híradások által. Ezekből a források
ból sokszor profi újságírók is merítenek.
Ami a könyvtári szakmát illeti, az Ulrich’s adat
bázis 2007-ben 3734, a világ különböző pontjain 
megjelenő könyvtártudományi szakfolyóiratot 
tartott számon. Ezek jelentős részéhez van vala
milyen típusú elektronikus hozzáférés. Lengyel- 
országban a könyvtártudomány terén csakúgy, 
mint nagy általánosságban, az elektronikus fo
lyóirat-kiadás gyerekcipőben jár. Továbbra is a 
hagyományos, papíralapú kiadás dominál, s míg 
az alig olvasott főiskolai-egyetemi jegyzetek 
rengeteg pénzébe kerülnek az államnak, elektro
nikus folyóiratok, repozitóriumok létrehozására 
nem futja a költségvetésből.
Az elektronikus folyóiratok mostoha helyzetét 
jól jellemzi, hogy a lengyel nemzeti könyvtár 
katalógusa a 64 nyomtatott könyvtártudományi 
szakfolyóirat mellett egyetlen elektronikus szak- 
folyóiratot sem tartalmaz, még az 1998 óta meg
jelenő, saját ISSN-számmal rendelkező, a nyílt 
hozzáférést proponáló Biuletyn EBIB-qí sem. 
Az elektronikus folyóiratok olvasottságát nehéz 
felmérni, a hagyományos folyóiratok használtsá- 
gára vonatkozóan is csupán a példányszámokból 
vonhatunk le esetleges következtetéseket. A két 
legnagyobb, 2000-nél nagyobb példányszámú 
lengyel könyvtári szakfolyóirat a Bibliotekarz és 
a Poradnik Bibliotekarza. Ha a weboldalak lá
togatottsági mutatóit vesszük alapul, a Biuletyn 
EBIB-ben megjelenő egyes cikkeket a kezdetek
kor, a kilencvenes évek végén 100-200 felhasz
náló böngészte, ma ez a szám egy népszerűbb 
cikk esetén eléri a tízezret. Az olvasottság egyre 
növekszik: egy-egy folyóiratszámba mostanság
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5-7 ezer felhasználó is „belelapoz”. 2000-ben ez 
a szám 1000 volt. Az olvasottságot bizonyítja, 
hogy a Biuletyn EBIB cikkeire egyre többen hi
vatkoznak a könyvtártudományi szaksajtóban. 
Mindezen felbuzdulva a Lengyel Könyvtáro
sok Egyesülete úgy döntött, hogy elkezdi a két 
legnagyobb lengyel nyomtatott könyvtártudo
mányi folyóirat, a már említett Bibliotekarz és 
a Poradnik Bibliotekarza hozzáférhetővé tételét 
elektronikus formában, eleinte a folyóiratszá
mok beszkennelésével.
A kezdetekben az elektronikus folyóiratok igen 
egyszerű formában jelentek meg. AHTML-ben 
megszerkesztett tartalmat a folyóirat készítői 
felhelyezték a világhálóra. Ma speciális, a tel
jes szerkesztési folyamatot átfogó informatikai 
rendszerek léteznek, amelyekben a szerzőnek, a 
korrektornak, a szerkesztőnek megvan a maga 
jogosultsága, illetve az adatok beviteléhez és 
feldolgozásához rendelt modulja. E technológia 
nagymértékben leegyszerűsíti az elektronikus 
folyó irat-megj elentetést.
A szerző úgy látja, hogy a fiatal generációk a 
biztosítékai a folyóiratpiac átalakulásának, s 
idővel a hagyományos folyóirat-kiadás a már 
előzőleg elektronikus formában létrehozott fo
lyóiratok nyomtatásban történő megjelenteté
sére fog korlátozódni. Másik meglátása, hogy 
a kiadás és szerkesztés egyre inkább nemzetkö
zivé válik, valamint olyan emberek számára is 
lehetőség nyílik a szerkesztői munkában való 
közreműködésre, akiknek eddig reményük sem 
volt ilyesmire.

(Danes Szabolcs)

Kutatás és termelés 
információellátása
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Az alapkutatások információellátásának két megkö
zelítése Oroszországban

Állománygyarapítás; Elektronikus könyvtár; Kutatás 
információellátása; Támogatás -pénzügyi -állami, 
hatósági

2004 márciusában az Oroszországi Alapku
tatási Alap (Rossijskij fond fundamental’nyh 
issledovanij = RFFI) új programot fogadott el 
az alapkutatások információellátására. Megva
lósítása azt jelenti, hogy az Alap a továbbiak
ban nem vesz részt az általa kezdeményezett, 
és 1997 és 2003 között sikeresen megvalósított 
Tudományos Elektronikus Könyvtár (TEK) 
építésében.
A korábbi, az RFFI Tanácsa által 1996-ban jó
váhagyott program a tudományos könyvtárak 
támogatását tűzte ki célul. Első lépésként az 
1990-es évek nehéz gazdasági helyzetében kül
földi folyóiratokra fizettek elő, a legnagyobb 
könyvtárak összesen 11 ezer címmel tudták ál
lományukat gyarapítani. Amikor lehetőség nyílt 
a folyóiratok elektronikus változatának előfize
tésére, az RFFI ezt is támogatta. A szerződések 
értelmében az elektronikus folyóiratokat orosz- 
országi szervereken lehetett tárolni, és elérhető
vé tenni az oroszországi felhasználók számára. 
A projekt keretében kidolgozott egységes tech
nológia az RFFI által támogatott beszerzések 
mellett az egyéb finanszírozású szerzemények 
és hazai dokumentumok tárolását és szolgálta
tását is lehetővé tette.
A TEK-et az RFFI is az országos tudományos 
portál mintapéldányának tekintette. 1997 és 
2003 között a legjelentősebb kiadók (Elsevier, 
Kluwer, Springer stb.) mintegy 3000 kurrens 
folyóiratcímét vették meg, a folyóiratok 1991— 
1995. évi archívumával együtt, azaz sikerült 
megszerezni az oroszországi könyvtárakból 
hiányzó évfolyamokat. Néhány olyan ismert 
adatbázisra is előfizettek, mint az SCI. Az or
szágos ellátás biztosítására négy tükörszervert
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állítottak üzembe (Moszkvában, Szentpétervá
ron, Kazanyban és Novoszibirszkben). Az elekt
ronikus könyvtárnak ezer intézményből több 
mint 200 ezer felhasználója volt, akik a projekt 
utolsó három évében mintegy 2,5 millió cikket 
olvastak.
A lényeges változás az új programban, hogy a 
nyugati folyóiratokat ezentúl a kiadók szerverén 
lehet elérni. Ennek számos hátránya van: meg
szűnik az egységes adatbázis kereshetősége, 
különböző kereső interfészeket kell használni, a 
keresést nem lehet oroszul végezni, a felhaszná
lók nem tudják igénybe venni a már jól működő 
segítő rendszert, többe kerül az adatátvitel, az 
előfizetés megszűntével nincs lehetőség az ar
chívumban való keresésre, nem lehet egységes 
országos statisztikákat készíteni stb.
A támogatást nem a könyvtárak kapják, hanem a 
valamilyen RFFI-támogatásban részesülő intéz
mények. A kiadókkal kötött új szerződésekben 
konkrét intézmények szerepelnek, feltüntetve 
a hozzájuk kapcsolódó szervezetek számát. Az 
így kiválasztott intézmények száma sokkal ke
vesebb, mint ahányan az RFFI-től támogatást 
kapnak. Még 2004-ben szerepelt a tervekben 
pályázatok kiírása a tudományos kutatások in
formációellátására, erre azonban nem került sor. 
A nyugati kiadók általában a könyvtári konzorci-

Vezetés, irányítás

Általános kérdések
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umoknak adnak nagy kedvezményeket, és nem 
az RFFI-pályázatok nyerteseinek.
Az új program szerint nem lehet egységes elekt
ronikus könyvtárról beszélni, csak az Elsevier 
vagy a Springer stb. elektronikus könyvtáráról. 
A világon a tudományos könyvtárak már régen 
felismerték, hogy kényelmetlen és nehézkes az 
egyes kiadók honlapjait használni, a legnagyobb 
terjesztők ezért fejlesztik az integrált szolgál
tatást nyújtó rendszereket. A TEK tudott ilyen 
szolgáltatásokat nyújtani. Mindezzel együtt az 
elektronikus könyvtár eLibrary.ru néven tovább 
él: számos főhatóság -  az RFFI-től eltérően -  
felismeri az országos tudományos portál szük
ségességét, és aktívan részt vesz a tudomány és 
az oktatás fejlesztésében. Az a kérdés, hogy hol 
tárolják az elektronikus forrásokat, ki és mihez 
kap hozzáférést, nem szabad a kétféle álláspon
tot szembeállítani. A végső döntéstől a tudomány 
és az oktatás jövőbeni információellátása függ.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Közérdekű tájékoztatás

Lásd 291

Hogyan vezessünk sokféle munkaerőt foglalkoztató 
intézményeket? Multikulturalizmus a munkahelyen

Felsőoktatási könyvtár; Könyvtáros -hátrányos hely
zetű; Személyzet; Vezetés

Az egyre inkább sokféle munkaerővel és hasz
nálókkal bíró intézmények számos kihívással 
szembesülnek a sokféleség (diverzitás) elő
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