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Kedves Olvasók! 
 
60. évfolyamához érkezett a Könyvtári Figyelő. Mivel takarékoskodnunk kell a nyomdai előkészítés és a 
nyomtatás költségeivel, az idei évtől áttérünk a hibrid publikálásra, azaz némiképp csökken a nyomtatott 
kiadvány terjedelme, és több lesz a csak elektronikusan elérhető tartalom. 
 
A Külföldi folyóirat-figyelő rovatot ezentúl a nyomtatott számok elektronikus rovataként adjuk közre, a 
nyomtatott lapszámban pedig utalunk a rovatra. A rovat megszokott formátumát megőrizzük; olvasóink akár ki 
is nyomtathatják a rovat tartalmát. Előfizetőink a szokásos módon, online azonnal hozzáférhetnek a friss 
lapszámokhoz, bennük a referátumokhoz. 
 
Ajánljuk figyelmükbe az online megjelenés nagy előnyét: a szövegben szereplő linkek „élnek”, azaz egy 
kattintással elvezetnek az ismertetett intézmények, szolgáltatások stb. weboldalaira. 
 
Talán érdemes itt ismét megemlíteni, hogy a rovatban szereplő egyes referátumok szövege egy-egy keresés 
eredményeinek megjelenítésekor a Humanus adatbázis (http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka) 
rekordjaiban is olvasható. Éljenek ezzel a lehetőséggel is! 
 
Jó böngészést, hasznos tájékozódást kívánunk. 
 
A szerkesztők  
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KKöönnyyvvttáárr--  ééss  iinnffoorrmmáácciióóttuuddoommáánnyy

Tudománymetria, bibliometria 

78/2014 
FEIN, Christel: Multidimensional journal evaluation of 
PLOS ONE. – Bibliogr. In: Libri. – 63. (2013) 4., p. 259-
271. 

A PLOS ONE nevű folyóirat többdimenziós 
értékelése 

Bibliometria; Elektronikus folyóirat; Hozzáférhetőség 

A PLOS ONE (korábban PLoS ONE) a Public 

Library of Science által kiadott nemzetközi, nyílt 

hozzáférésű folyóirat. A lap természet- és 

orvostudományi témájú tanulmányokat közöl, 

2007 és 2011 között 28 852 cikket publikált. A 

szerző ezt a folyóiratot használja fel számos, az 

érvényességre, használhatóságra és informatív 

értékre vonatkozó mérési eszköz és informetriai 

módszer bemutatására. Az adatok minél 

specifikusabb elemzése és az összes fontos tényező 

figyelembevétele érdekében az értékelést öt 

dimenzióra bontotta, amelyek mindegyikéhez 

különböző mérési eszköz szükséges. Ez az öt 

dimenzió: a folyóirat-output, a folyóirat-tartalom, a 

folyóiratról alkotott vélemény, a folyóiratra való 

hivatkozások és a folyóirat-menedzsment. A szerző 

az elemzés során mindegyiket vizsgálja, és 

bemutatja a legfontosabb értékelési eredményeket. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a PLOS ONE 

hatalmas fejlődést ért el. A viszonylag alacsonynak 

számító visszautasítási arány (31%), a sokféle 

kutatási terület iránti nyitottsága, széles 

nemzetközi lektori közössége és nyílt hozzáférése 

miatt egy nyomtatott folyóirattal vagy más online 

időszaki kiadvánnyal szemben sokkal több 

dokumentum publikálható benne. Az értékelés 

eredményei szerint a PLOS ONE-t sokféle 

szempont alapján kell elemezni, mivel az impakt 

faktoron kívül sok egyéb indikátor használható egy 

folyóirat helyzetének, presztízsének és hatásának 

alapos értékelésére. 

(Autoref.) 

79/2014 
FERNÁNDEZ-QUIJADA, David – MASIP, Pere – 
BERGILLOS, Ignacio: El precio de la internacionalidad : 
la dualidad en los patrones de publicación de los 
investigadores españoles en comunicación. – Bibliogr. 
In: Revista española de documentación científica. – 36. 
(2013) 2. 
Res. angol nyelven 

A nemzetköziség ára. Kettősség a spanyol 
kommunikáció-kutatók publikálási gyakorlatában 

Bibliometria; Kommunikáció; Publikálás -tudományos 
kiadványoké 

Spanyol kutatóknak a kommunikáció témakörében 

megjelent publikációit elemezték három különböző 

mintában: az SSCI-ben (Social Sciences Citation 

Index) indexelt és nem indexelt spanyol, valamint 

az SSCI-ben indexelt nemzetközi folyóiratok 

alapján. A kommunikáció-elméleti kutatásokkal 

foglalkozó (az utóbbi évtizedben meglehetősen 

gazdag) szakirodalom bibliometriai, tematikai és 

módszertani elemzései alapján három hipotézist 

állítottak fel: 

1. A régebbi egyetemek kutatói a hazai, míg az 

újabbaké elsősorban a nemzetközi folyóiratokban 

publikálnak. 

2. A nemzetközi folyóiratokban magasabb a 

többszerzős cikkek aránya, mint a spanyolokéban, 

és a spanyol szerzők társszerzői között lényegesen 

több a külföldi. 

3. Azok a spanyol szerzők, akik nemzetközi 

folyóiratokban publikálnak, több hivatkozást 

használnak. 

A 2008–2010 között vett mintában 1199 spanyol 

szerzőjű cikk szerepel. Közülük 829 abban a 17 

spanyol folyóiratban jelent meg, amelyek nem 

szerepelnek az SSCI adatbázisában, 258 az SSCI-

ben indexelt három spanyol lapban, míg 112 az 

SSCI-ben szereplő nemzetközi folyóiratokban 

jelent meg. Ami a szerzők intézményi 

hovatartozását illeti, az első csoportbeli 

publikációk közül 246 három egyetemről került ki, 

és a spanyol lapokban megjelent publikációk több 

mint felét (mindkét csoportban) az első tíz egyetem 

adta. A nemzetközi lapokban megjelent 112 

cikkhez viszont 48 intézménynek van köze, a 
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többet publikáló egyetemek azonban csak egy-egy 

komoly külföldi kapcsolatokkal rendelkező 

kutatónak köszönhetik eredményüket. A 17 

spanyol folyóirat cikkeinek 70%-át, a három (az 

SSCI-ben szereplő) folyóirat cikkeinek 63,2%-át 

egy szerző jegyzi, a társzerzők legmagasabb száma 

7 (általában 2-3). A nemzetközi folyóiratok 

cikkeinek 31,3%-át két, 19,6%-át három, 22,3%-át 

négy vagy több szerző jegyzi, ám a Journal of 

Language and Social Psychology egy cikkének 

tizennyolc (!) szerzője van. A három év alatt a 

társszerzők számának emelkedő tendenciája 

figyelhető meg. A többszerzős cikkeknek a három 

csoportban hét, 8,7, illetve 43,9 százaléka készült 

nemzetközi együttműködésben. 

Végeredményben megállapítható, hogy a vizsgálat 

mind a három hipotézist igazolta. A hagyományos 

nagy egyetemekről (elsősorban a madridi 

Complutense, a barcelonai Autonoma, a sevillai, 

malagai és a baszkföldi egyetemekről) kerülnek ki 

a spanyol folyóiratok cikkei. A nemzetközi 

folyóiratokban inkább az újabb alapítású, kisebb 

egyetemek munkatársai publikálnak, és ők 

használnak cikkeikben lényegesen több (és főként 

külföldi) hivatkozást. Az SSCI-ben szereplő 

spanyol lapokban publikálók feltűnően több 

önhivatkozással élnek, alighanem az adott folyóirat 

impakt faktorának mesterséges emelése céljából. 

Noha a vizsgált három év alapján megfigyelhető, 

hogy van bizonyos közeledési tendencia a hazai 

folyóiratok szerzői részéről a nemzetközi lapokban 

publikálók gyakorlata irányába, azonban a két 

csoport közötti különbségek határozottak. A 

különbözőségek okairól csak találgatni lehet, a 

tényleges okok feltárására újabb vizsgálatok 

adhatnak módot. 

(Mohor Jenő) 

80/2014 
LARIVIÈRE, Vincent – SUGIMOTO, Cassidy R. – 
BERGERON, Pierrette: In their own image? : a 
comparison of doctoral students' and faculty members' 
referencing behavior. – Bibliogr. In: Journal of the 
American Society for Information Science and 
Technology. – 64. (2013) 5., p. 1045-1054. 

A doktoranduszok és az oktatók hivatkozási 
szokásainak összehasonlítása 

Egyetemi hallgató; Egyetemi oktató; Felmérés; 
Hivatkozás 

A 2000 és 2007 között Québec tartomány 

egyetemein tanuló 5 627 doktorandusz 11 513, 

valamint az ugyanott, ugyanabban az időszakban 

dolgozó 6 372 oktató 18 988 első szerzőként 

jegyzett cikkét vizsgálták a Web of Science adatai 

alapján. Hivatkozási szokásaik összevetése azt 

mutatja, hogy a doktoranduszok cikkenként több 

írásra hivatkoztak, mint az oktatók, és a 

hivatkozott írások frissebbek voltak. A 

doktoranduszok nagyobb arányban hivatkoztak 

konferencia-előadások teljes szövegeire és 

folyóiratcikkekre. Az oktatók körében gyakoribb 

volt az önhivatkozás. Közülük az 

egészségtudományok területén dolgozók 

alacsonyabb impakt faktorú folyóiratok cikkeire 

hivatkoztak, míg a társadalomtudományokat és a 

humán tudományokat művelő oktatók magasabb 

impakt faktorú folyóiratok cikkeire. Az összes 

tudományterületen jellemző volt, hogy az oktatók 

nagyobb arányban hivatkoztak klinikai vagy 

alkalmazott tudományi folyóiratokra, mint a 

doktoranduszok. 

(Koltay Tibor) 

KKöönnyyvvttáárr--  ééss  ttáájjéékkoozzttaattáássüüggyy

Általános kérdések 

81/2014 
ABADAL, Ernest [et al.]: Políticas de acceso abierto a la 
ciencia en las universidades españolas. – Bibliogr. In: 
Revista española de documentación científica. – 36. 
(2013) 2. 
Res. angol nyelven 

Nyílt hozzáférési politikák a spanyol egyetemeken 

Elektronikus könyvtár; Elektronikus publikáció; 
Felsőoktatási intézmény; Hozzáférhetőség; Publikálás -
tudományos kiadványoké 

A cikk a 74 spanyolországi egyetemnek a nyílt 

hozzáféréssel kapcsolatos politikáit és gyakorlatát 

mutatja be és elemzi. A kutatási 

rektorhelyetteseknek küldtek ki kérdőíveket, a 41 

(55%) visszaérkezett választ pedig a 

repozitóriumok, a spanyol szakirodalom vonatkozó 

cikkei és más írásos dokumentumok 



   
 

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/2  e-7 

tanulmányozásával egészítették ki. A nyílt 

hozzáférési politikát általában az intézményi 

repozitórium küldetésének megfogalmazásával 

azonosítják, azonban tágabban értelmezve a 

következőket foglal(hat)ja magában: 

– Az infrastruktúra kialakítása és szolgáltatások 

nyújtása (intézményi repozitórium létesítése és 

fenntartása; OpenCourseWare tananyagok 

publikálása; nyílt hozzáférésű folyóiratok kiadása; 

a nyílt hozzáféréssel kapcsolatos tanácsadó 

szolgáltatás fenntartása). 

– Tájékoztatás és terjesztés (az intézményi 

kampányok létrehozásától a chatelés 

megszervezéséig). 

– Gazdasági ösztönzés (közvetlen segítség a 

repozitóriumban való önarchiváláshoz; a nyílt 

hozzáférésű folyóiratban publikálás 

szubvencionálása; költségvetési támogatás a nyílt 

hozzáférés céljai érdekében tevékenykedő 

egységeknek). 

– Intézményi koordináció (csatlakozás a Berlini 

Nyilatkozathoz; a politika meghatározása és 

kapcsolódó akciók megszervezése az intézményen 

belül). 

– Szabályozás, azaz letéti megbízások (a saját 

kutatási anyagokra, a doktori értekezésekre 

vonatkozó kötelezés, illetve „globális mandátum”, 

azaz az egyetem tagjai valamennyi publikációjának 

kötelező beküldése). 

39 spanyol egyetem összesen 50 intézményi 

repertóriumot hozott létre, ám összesen 47 

egyetem (62%) teszi hozzáférhetővé tudományos 

eredményeit saját repozitóriuma vagy konzorciumi 

repozitóriumban való részvétele útján. A 

tananyagokhoz való szabad hozzáférést biztosító 

OCW kezdeményezés Spanyolországban az 

Universia projektben valósul meg 

(http://ocw.universia.net/es/), amelyben 29 

egyetem vesz részt. A spanyol egyetemek fele (37 

intézmény) rendelkezik saját kiadású szabadon 

hozzáférhető folyóirattal. A Dulcinea adatbázis 

szerint 515 egyetemi kiadású folyóirat létezik, 

közülük 469 szabadon hozzáférhető. 

Tanácsadó szolgáltatást mindössze 19 egyetem 

nyújt, és 25 végez valamiféle a tájékoztatással és 

terjesztéssel kapcsolatos tevékenységet. Gazdasági 

ösztönzésről 11 egyetem tudott beszámolni, míg a 

Berlini Nyilatkozathoz 22 csatlakozott. 2008-ban 

Madrid városa tette kötelezővé, hogy az 

intézményeiben (azaz: intézményei 

finanszírozásában) végzett kutatásokat nyílt 

hozzáférésűvé kell tenni, ehhez a kutatási főtanács 

(CSIC) intézményein kívül három egyetem 

csatlakozott. A doktori értekezéseket és a 

szakdolgozatokat két egyetem tette nyílt 

hozzáférésűvé, ám 2011 óta törvény teszi 

kötelezővé az elfogadott doktori értekezések 

intézményi repozitóriumba helyezését. Az egyetem 

teljes oktató és kutató személyzete minden 

publikációjának beküldését mindössze hét egyetem 

írja elő. 

Összegezve: a 74 spanyol egyetem közül 55-ben 

folyik valamiféle tevékenység a nyílt hozzáférés 

érdekében. A nyílt hozzáférési politikát szélesen 

értelmezve hét egyetemnek van teljes körű 

politikája. 12 egyetemen részlegesnek, 17-17 

egyetemen elindultnak, illetve kezdetinek 

nevezhető a folyamat. 21 egyetem (28%) 

semmiféle nyílt hozzáférési politikával, illetve erre 

utaló gyakorlattal nem rendelkezik. Az állami 

egyetemek lényegesen többet, míg a 

magánegyetemek jellemzően kevesebbet 

foglalkoznak a nyílt hozzáféréssel. A nyílt 

hozzáféréssel kapcsolatos tevékenység a spanyol 

egyetemeken leggyakrabban az infrastruktúra 

kialakításában (repozitóriumok, folyóiratok, 

tananyagok) nyilvánul meg, azonban az esetek 

többségében ez nem alapul az intézmény világosan 

meghatározott és kellőképpen népszerűsített nyílt 

hozzáférési politikáján. 

(Mohor Jenő) 

82/2014 
WALLON, Amandine: De l’intérêt des bibliothèques 
nationales pour l’Open Access. – Bibliogr. lábjegyzetben 
In: Bulletin des bibliothèques de France. – 58. (2013) 6., 
p. 20-26. 
Res. angol, német és spanyol nyelven 

A nemzeti könyvtárak érdekeltsége a nyílt 
hozzáférésben 

Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Nemzeti 
könyvtár 

Tíz éve született a Berlini nyilatkozat a 

tudományos információ nyílt hozzáféréséről, mely 

(http://www.unideb.hu/portal/node/1558) nemcsak 

a publikálásra, hanem a hozzáférésre is 

vonatkozik: ingyenes, változtathatatlan és 

világviszonylatú elérhetőséget és a teljes verzió 

elektronikus megőrzését foglalja magában.  

A 471 aláíró között nemzeti könyvtárak is vannak, 

Dániáé, Izlandé, Katalóniáé és Svédországé. Mi 

ösztönözhette őket erre? A válasz egyrészt 

kiolvasható a Berlini Nyilatkozatból, hiszen a 

tudományos információk mellett az emberi 

gondolkodáshoz, a kultúrához és a kulturális 

örökséghez tartozó ismeretekhez való jogot is 

http://ocw.universia.net/es/
http://www.unideb.hu/portal/node/1558
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megfogalmazta. A tudomány és a kultúra így 

fonódik össze pénzügyi korlátok nélkül, bár 

látszik, hogy a tudományos ismereteket egyre több 

jogszabállyal védik (kitolódik pl. a szerzői jog 

hatálya), és a jelentős kutatások szabadalmi 

oltalmat kapnak. Talán ezért karolták fel a nemzeti 

könyvtárak az információterjesztés új módozatait, 

és azért is, mert kapcsolatban állnak az egyetemek, 

kutatóintézetek szakembereivel, akik a nemzeti 

kulturális örökség őrzői és szakmai kérdésekben 

országos szintű döntéshozók, akiknek módjukban 

áll a tudományos publikálás pénzügyi, közösségi 

és nyilvános lehetőségeinek folyamatos 

újragondolására. (Ennek eredménye a szerb 

nemzeti könyvtár adatbázis-gyakorlata: 

létrehozatalakor arra ösztönözték a fiatal kutatókat, 

hogy töltsék fel és tegyék nyilvánosan 

hozzáférhetővé a DOI-val ellátott tudományos 

dolgozataikat a hivatalos intézmények 

archívumaiban, mint amilyen a DOISerbiaThesis 

adatbázis, az ORBi (Open Repository and 

Bibliography) és a DARTEurope is.) 

A transzparencia és a hozzáférhetőség a két 

legfontosabb szempont és az a két pillér, amelyek a 

nemzeti könyvtárak politikájának fő elemei, 

melyeket a cél érdekében kiegészít a könyvtári, 

ágazati és tudományos kutatóhelyek közös 

tevékenysége. A svédeknél így született az 

Openaccess.se project 2006-ban. A nemzeti 

könyvtárak mindig az élen járnak a változtatásban, 

újításban. Erősségük informatikai rendszereiken és 

azon a gyakorlaton alapul, hogy gazdaságossági 

szempontokat figyelembe véve a munkát más 

intézményekkel közösen végzik, így centralizálni, 

egyesíteni és egységesíteni tudják szolgáltatásaikat 

és mindazt, ami a nemzeti tudományos kutatás 

terméke. (Az új-zélandi NZResearch.org.nz portált 

említhetjük példaként, mely metaadatokkal ellátott 

tárban teszi közzé az ország iskoláiban, 

egyetemein, kutatóintézeteiben alkotott szellemi 

termékeket.) 

A nyílt repozitóriumok esetén az a nemzeti 

könyvtár előnye, hogy mind az infrastruktúrát, 

mind a dokumentumokkal kapcsolatos 

munkálatokat hosszú távon biztosítani tudja. Az 

izlandi doktori dolgozatok adatbázisa 

(http://skemman.is) és a finn DORIA 

(http://www.doria.fi) a már meglévő alkalmazott és 

természettudományos adatbázisokat használja. A 

Budapesti nyílt hozzáférés kezdeményezés 

„önarchiváló” gyakorlatán kívül más lehetőség is 

adott a tudományos folyóiratok nyílt eléréséhez. 

Az ausztrál nemzeti könyvtár nyílt forráskódú open 

publish szolgáltatást indított a tudományos 

folyóirat-kiadás támogatására, s a könyvtár ad 

helyet a webes háttérrel nem rendelkező kis és 

közepes kiadóknak is, az általuk kiadott 

folyóiratokat pedig feldolgozzák. A szerb nemzeti 

könyvtár DOISerbia projektje bizonyos szerb 

folyóiratcikkeket azonosítóval (DOI) lát el, a 

metaadatokat beépíti a Crossrefbe, és a cikkeket 

nyílt hozzáféréssel teszi közzé.  

A nemzeti könyvtárak többféle nyílt hozzáférésű 

modell közül választhatnak, s a technika 

fejlődésével számos lehetőség áll rendelkezésükre 

a változatos formátum és tartalom közzétételéhez: 

ezért kell hangsúlyt fektetni ezek hosszú távú 

megőrzésére. Hollandia nemzeti könyvtára a 

digitális tartalmak archiválására kifejlesztette az e-

Depot környezetet (http://www.kb.nl/e-Depot), és 

együttműködik a Nyílt Hozzáférésű Folyóiratok 

Témakatalógusával is (Directory of Open Access 

Journals, DOAJ). Az ausztrálok PANDORA 

projektje – a francia és más nemzeti könyvtárhoz 

hasonlóan – nemcsak nyílt hozzáférést, hanem 

hosszú távú megőrzést is kínál a tudományos 

dokumentumok számára, s a nyílt hozzáférésű 

tartalmak elsődleges előállítójaként is számon 

tartják. 

A nemzeti könyvtárak szakemberei komoly 

erőfeszítéseket tesznek, hogy a könyvtár-

informatikai, szaktudományi információk újításait 

naprakészen megismerjék, és beépítsék 

stratégiájukba. Ezért került a Francia Nemzeti 

Könyvtár kiadói tervébe a „szabad és nyílt 

hozzáférés” eszméje is, melynek első 

megnyilvánulása a nemzeti multidiszciplináris 

folyóiratportál létrehozása (http://hal-bnf.archives-

ouvertes.fr). 

A nemzeti könyvtárak gazdag kulturális örökséget 

tárolnak, s ezeket digitalizálják legelőször. A 

SingaporeMemory.sga a Szingapúrral kapcsolatos 

történeti és fontos magánemlékek digitalizálását 

vállalta a nagyközönség bevonásával szöveg, kép 

és videó formában, amit nyílt hozzáféréssel közzé 

is tesz. Az új-zélandiak arra ösztönzik 

felhasználóikat, hogy a nyílt hozzáférésű 

anyagokból újabb kulturális terméket alkossanak 

és tegyék hozzáférhetővé. Mindez igazolja Hervé 

Le Crosniert, aki szerint a „közösségi 

tudomány”az, amikor a nagyközönség felhasználja 

a tudomány eredményeit, részt vesz a tudományos 

publikálásban, és újrahasznosítja a tudást. Amint 

láttuk, a nemzeti könyvtárak is részesei ennek az új 

demokratikus rendnek. (A cikk 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-0020-

003 címen olvasható.) 

(Pajor Enikő) 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-0020-003
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-0020-003
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83/2014 
WEINER, Sharon A. – LANA, Jackman W. – PRAUSE, 
Emily: Strategizing for public policy : the Information 
Literacy State Proclamation Project. – Bibliogr. In: Public 
services quarterly. – 9. (2013) 4., p. 284-299. 

Az állami politika befolyásolása: az információs 
műveltség állami proklamációjának projektje 

Fejlesztési terv; Használói szokások; Használók 
képzése; Könyvtárpolitika 

A cikk olyan projektet mutat be, amely a politikai 

döntéshozók figyelmét hívja fel arra, mennyire 

fontos az információs műveltség a társadalmi célok 

eléréséhez. Minden ügynek jót tesz a kormányzati 

támogatás, s ha a politika valami mögé áll, 

prioritási sorrend felállítását, felhatalmazást és 

pénzügyi támogatást eredményezhet. Az 

információs műveltség és az élethosszig tartó 

tanulás is olyan dolgok, amelyek közös befektetést 

igényelnek a kormányzat, az oktatási rendszer, a 

munkaadók, az egyének és más partnerek részéről. 

Számtalan vizsgálat jelzi, hogy sokan többféle 

okból nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy 

minőségi információforrásokat válasszanak ki és 

vegyenek igénybe. A nemzetközi versenyelőny 

megtartása érdekében az amerikaiaknak 

képeseknek kell lenniük a kritikus gondolkodásra, 

a problémamegoldásra, a hatékony 

kommunikációra, az együttműködésre, továbbá az 

információ elemzésére és felhasználására. A 

politikai döntéshozók odafigyelése felgyorsíthatja 

az információs műveltség beépülését olyan 

területeken, mint az oktatás, a munkaerőképzés, az 

állampolgári felkészítés és az élethosszig tartó 

tanulás. A döntéshozók figyelme felhívásának 

egyik módszere, hogy kormányzati vezetőket 

felkérnek, tegyenek nyilatkozatot az információs 

műveltség fontosságáról. (Obama elnök októbert 

nyilvánította a nemzeti információs műveltség 

hónapjának). 

(Autoref. alapján) 

Nemzeti könyvtárügy 

84/2014 
JOHNSON, Ian M.: Library development in Armenia : 
problems and progress since the dissolution of the 
USSR. – Bibliogr. In: The international information & 
library review. – 45. (2013) 1-2., p. 50-62. 

A könyvtárak fejlődése Örményországban: 
problémák és fejlődés a Szovjetunió felbomlása után 

Könyvtárügy 

A Szovjetunió szétesése katasztrófa volt a 

függetlenné vált országok korábban teljesen 

centralizált könyvtári és információs rendszerében. 

A cikk az Örményország, Grúzia és Üzbegisztán 

támogatását célzó, 2009–2012. évi New Master’s 

Programmes in Librarianship and Information 

Science (NMPLIS) c. TEMPUS projekt 

háttértanulmánya. Körvonalazza az örmény 

könyvtári és információs rendszer fejlődésére ható 

tényezőket, leírja a jelenlegi helyzetet és a 

jövőbeni igényeket, beleértve a fenntartható 

fejlődéshez szükséges humán erőforrásokat. 

Áttekinti Örményország történelmét, fő gazdasági 

adatait a területileg hasonló méretű Belgiummal és 

Marylanddel (USA) veti össze. A lakosság 93%-a 

örmény, beszéli a nyelvet, saját betűkészletével ír-

olvas. A diaszpórában kb. 1,7 millió ember él. 

A nemzeti bibliográfiáért, a bibliográfiai és 

statisztikai adatokért, a központi katalogizálásért, 

az örmény publikációk archiválásáért és 

megőrzéséért a Nemzeti Könyvkamara a felelős. A 

szerzői jogi ügynökséget 1993-ban hozták létre, az 

új szerzői jogi törvényt 1996-ban fogadták el, 

2005-ben hoztak határozatot a kötelespéldányról. 

Az országban 60 komolyabb kiadó működik. A 

Tudományos Akadémia és 30 kutatóintézete állítja 

elő a tudományos publikációk nagy részét, a 13 

lektorált tudományos folyóirat között többnyelvűek 

is vannak. A Jereváni Állami Egyetem is kiad két 

folyóiratot, a publikációk általában orosz nyelvűek, 

tankönyvek örményül is vannak. 1993 óta működik 

az angolul is kereshető szabadalmi adatbázis. 

2008-ban a Tudományos Alapkönyvtár elnyerte a 

Nyílt Társadalom Intézet támogatását a nyílt 

hozzáférésű publikálás bevezetésére. A digitális 

repozitórium műszaki infrastruktúrája a TEMPUS 

projekt része volt. 

1992 után a könyvtáraknak nem volt pénzük 

külföldi irodalom beszerzésére, külföldi 

folyóiratokat öt könyvtárnak a Gazdasági 

Minisztérium fizetett elő. A gazdasági válság miatt 

a gyarapítási keret 70%-kal csökkent. A kulturális 

minisztériumhoz jelenleg a könyvkamara, a 

nemzeti könyvtár, a nemzeti gyermekkönyvtár, a 

zenei könyvtár és a tíz helyi hatóság 

mindegyikében egy-egy könyvtár tartozik. 1976-

ban az országban 3180 könyvtár volt, ebből 1331 

közkönyvtár. A mai közigazgatás háromszintű: 

állami, regionális (ún. Marz) és helyi. Az 1996. évi 

reformok után a közkönyvtárak a regionális szintű 
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irányítás alá tartoznak, számuk 2010-re 986-ra 

csökkent. A közkönyvtárak egy része jelentős 

külső támogatásban részesül. 

Az iskolai könyvtárak jóformán csak tankönyveket 

tárolnak, a British Council 100 iskolában 

támogatta tankönyvekkel az angol nyelv tanítását. 

A nemzeti gyermekkönyvtár szabadon 

hozzáférhető, korszerű eszközökkel és internettel 

jól felszerelt. Az egyetemeken folyik az átállás a 

bolognai folyamatra, amiben a könyvtárak nagy 

szerepet kapnak. 

A tudományos könyvtárak felépítése lényegesen 

változott a 2. világháború alatt, amikor számos 

szervezetet Örményországba evakuáltak, és a 

szakirodalmi ellátásnak fontos szerepe volt. Az 

1988. évi földrengés után az orvostudományi 

könyvtár kapott jelentős támogatást. A régi 

könyveket és kéziratokat a Matenadaram Múzeum 

őrzi, a törékeny művek digitalizálását a British 

Library segítette egy speciális kamerával. 

A könyvtárakban kb. hétezren dolgoznak. A 

könyvtárosképzés a Jereváni Pedagógiai 

Egyetemen folyik, évente kb. 25 fő végez. A 

négyéves oktatás sokáig a szovjet modellt követte, 

2009 óta folyik az alap- és mesterképzés. 1995-től 

működik a továbbképzési rendszer, 2012-től a 

Nemzeti Könyvtár ún. mesterosztályokat szervez. 

Az Örmény Könyvtárosok Egyesülete 1995-ben 

alakult. 

A cikk részletesen ismerteti azt a sok külföldi és 

nemzetközi támogatást, amelyet Örményország az 

elmúlt évtizedekben kapott a könyvtári és 

információs munka fejlesztésére. Az NMPLIS 

projekt a fejlesztések egy részét tudja támogatni. 

Csalódást okoz, hogy a kormány túl lassan reagál 

az Európa Tanács szakértői javaslataira, de 

eredmény, hogy 2012-ben elfogadták az ország 

első könyvtári törvényét. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

85/2014 
KASTNER, Stefanie: Ein Land voller Stimmen : 
Bibliotheken in Brasilien : zwischen Lesewäldchen und 
nationalem Leseplan In: BuB. – 65. (2013) 10., p. 696-
699. 
Res. angol és francia nyelven 

Könyvtárak Brazíliában 

Könyvtártörténet -nemzeti; Könyvtárügy; Olvasásra 
nevelés 

A szerző, aki São Paulóban dolgozik néhány éve a 

Goethe-Institut könyvtárának munkatársaként, 

ennek a hatalmas, 192 millió lakosú országnak a 

könyvtárügyét foglalja röviden össze. 

A gyarmati idők kultúrtörténetének felvázolása 

után először a jelentősebb nyilvános könyvtárakat 

ismerteti. Az első 1811-ben jött lére, de a 

függetlenség kikiáltása (1822) után egyre több 

nyomda, könyvkiadó és könyvtár is létesült. 

Mintaként az európai és észak-amerikai 

könyvtárak szolgáltak. A huszadik század elején 

már 47 nyilvános könyvtár működött. Rio de 

Janeiro könyvtárát 1873-ban alapították, és II. 

Péter császár avatta fel; az 1961-ig fővárosként 

működő nagyváros rendelkezik a legnagyobb 

könyvtári hálózattal. A városi könyvtár (Biblioteca 

Pública do Estado) modern és hatalmas 

alapterülettel rendelkezik, s egyben az állam 

könyvtárainak hálózati központja és irányítója. São 

Paulóban 105 könyvtár működik; az 1925-ban 

alapított Biblioteca Mário de Andrade Brazília 

legfontosabb nyilvános könyvtára. Hárommilliós 

állománya az ország második legnagyobb 

könyvtárává teszi. (Társintézménye a Monteiro 

Lobato nevét viselő gyermek- és ifjúsági 

könyvtár.) A városban kerületi fiókkönyvtárak is 

vannak, melyekből kilenc specializálódott (fantasy, 

film, költészet, mese tudományok, zene stb.). A 

város kulturális központjában négy fontos könyvtár 

is helyet kapott (a Sérgio Milliet, a Comics, a 

Braille- és a Zenei könyvtár). Fontos része a város 

könyvtári rendszerének a CEU (Centros 

Educacionais Unificados), ez olyan 

multidiszciplináris könyvtár, mely az iskolai és a 

közművelődési könyvtárat egyesíti. 

Érdekesek a kis „liget könyvtárak” (bosques da 

leitura), melyek csak a hétvégén települnek ki a 

zöldbe napi 700 látogatót vonzva, de fontosak az 

ún. parque-könyvtárak, a kulturális központtal 

rendelkező nyilvános könyvtárak, ahol komoly 

szerepet kap az olvasásra nevelés és a 

számítógépes készségek fejlesztése. Fontosak a 

SESC (Serviço Social do Comércio) nevű jól 

felszerelt kulturális központok, ahol uszoda és 

színház mellett könyvtár vagy médiatár is van. 

Brazília nem kifejezetten olvasó ország (ma is 10% 

az írástudatlanok aránya), az iskolák és a 

könyvtárak feladata az olvasás fejlesztése. Az 

állam jelentős összeget biztosít erre. 2010-ben 

törvény írta elő, hogy tíz éven belül valamennyi 

iskolában létesüljön könyvtár. (Óriási feladat, 

hiszen 200 ezer iskoláról és sok könyvtáros 

képzéséről van szó.) A brazil könyvtárak 

egyesülete, a Federação Brasileira de Associações 

de Bibliotecários, Cientístas da Informação e 

Instituições (FEBAB) 1959. július 26-án jött létre 

intézményi szövetségként; a szakma érdekeinek 

védelmében és a szakma fejlesztése érdekében 
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tevékenykedik. A Szövetségi Könyvtári Tanács, a 

Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) egy 

1962-es törvény nyomán alakult meg; a szövetségi 

és a tizennégy regionális tanács a könyvtár törvény 

betartásán őrködik, valamint ellenőrzi a szakmai 

útmutatókat és szabályokat is. Több egyetemen is 

folyik szakképzés, a jelentősebbek São Paulóban és 

Riberão Pretoban működnek. 

2006-ban indult el a nemzeti könyv- és 

olvasásmozgalom (Plano Nacional do Livro e 

Leitura) az oktatási és a kulturális tárca közös 

kezdeményezése; projektekből, programokból, 

tevékenységekből és rendezvényekből álló 

csomagról van szó a könyv, olvasás, irodalom és 

könyvtárak területén, melynek fő mozgatói a 

szövetségi állam, az államok és a települések, 

valamint a társadalom. A mozgalom elnökségében 

a kormány, az egyetemek, a magángazdaság és az 

egyesületek olyan képviselői ténykednek, akik a 

könyv- és olvasáspolitika alakításának részesei. 

Több mint 500 projekt zajlik négy nagy témában (a 

médiához való hozzáférés demokratizálása, 

olvasásfejlesztés, a közvetítők és a képzők 

képzése, továbbá a könyvszektor fejlesztése). 

(Murányi Lajos) 

86/2014 
LOR, Peter: Burning libraries for the people : questions 
and challenges for the library profession in South Africa. 
– Bibliogr. In: Libri. – 63. (2013) 4., p. 259-271. 

Felgyújtott népkönyvtárak: könyvtárosok kérdései 
és problémái Dél-Afrikában 

Közművelődési könyvtár; Rombolás 

2005 óta tizenöt települési és közkönyvtárat 

gyújtottak fel Dél-Afrikában azok a helybéliek, 

akiket az intézmények szolgáltak: ez félelmet, 

rémületet és felháborodást keltett a 

könyvtárosokban. A cikk a szándékos pusztítást 

szélesebb, nemzetközi összefüggésbe próbálja 

helyezni, mielőtt a dél-afrikai helyzettel 

foglalkozna: ennek ott „szolgáltatás elleni 

tiltakozás” a neve. A szerző áttekinti a közelmúlt 

tudományos elemzéseit a dél-afrikai erőszakba 

torkolló tiltakozásokról, hogy választ kapjon 

kérdéseire: (1) Milyen körülmények között 

gyújtották fel a könyvtárakat? (2) Ki tette? (3) A 

könyvtárat támadták-e, vagy csak véletlenül égett 

le? (4) Ha a célpont a könyvtár volt, mi motiválta a 

tettet? Az ötödik kérdés az, miképp reagált az 

ország szakmai közössége az eseményekre, a 

hatodik pedig a tanulságokra keresi a választ. Az 

egyik leégett könyvtárat esettanulmányként 

használva a cikk a szakmai közösségnek az 

incidensekre adott reakcióját elemzi. A szakmai 

levelezőlistára írt vélemények és a könyvtáros-

egyesület (LIASA) honlapjának elemzése után 

négy főbb témacsoportot rögzített a szerző: az 

undor miatti aggodalmat, az incidens hatásait, 

szakmai akciókat és alapvető társadalmi 

kérdéseket. Az írás a dél-afrikai szakmai 

közvélemény válaszaira reflektáló észrevételekkel 

zárul. 

(Autoref.) 

Jogi szabályozás 

87/2014 
TILLI, Nicolas: La protection des données à caractère 
personnel In: Documentaliste. – 50. (2013) 3., p. 62-69. 

A személyes adatok védelméről 

Adatvédelem; Jogszabály -más területről 

Az internet jogi kérdéseinek szakértőjének 

összefoglalója, egyszerre ad európai és francia 

kitekintést a személyes adatok védelméről. 

Az egyik probléma az, hogy a szabad adatáramlás 

nincs összhangban a személyiségi jogokkal, mert 

az elektronikus kommunikáció technikája 

megzavarja az adatforgalom hagyományos módját, 

ezért a szerző utóbbit új szemlélettel közelíti meg. 

A másik probléma az, hogy ezek az adatok már 

árucikké váltak: az internetes vásárlás, a közösségi 

oldalakra regisztrálás vagy banki tevékenység 

esetén a megadott adatok (név, cím, kártyaszám 

stb.) képezik a rendszer marketingjének alapját. Ha 

ez nem biztonságos, beláthatatlan 

következményeket okozhat. 

Az adatok kétfélék lehetnek, láthatók és 

láthatatlanok. Az EU speciális szabályozást 

vezetett be. A legfontosabb: a személyes adatokat 

biztonságosan kell őrizni, és tilos bármilyen 

információt gyűjteni az egyén beleegyezése nélkül. 

Ezt elfogadta Izrael, Oroszország, Argentína és 

India is, de vannak olyan országok (Kína, Új-

Zéland, Ausztrália, Egyesült Államok), ahol a 

megszerzett személyes adatokat használják, hacsak 

az érintett ezt nem tiltja. Ez a gond szülte az 

igényt: hogy végre egy minden országot érintő 

egységes joggyakorlat szülessen. Az EU 

országaiban van ugyan jogharmonizáció, de ez a 

(„falakon belül” maradó) szabályozás az internet 
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világában már nem elégséges. A szófelhő és egyéb 

alkalmazások használata ugyan lehetővé teszi a 

személyes adatok biztonságos küldését, de mindezt 

világviszonylatban újra kell gondolni és 

szabványosítani a személyes adatok védelme 

érdekében, annál is inkább, mert az EU 

alapszerződése alanyi jogon járó jognak tartja. 

Franciaországban már 1978-ban törvény 

(Informatika és szabadság) kötelezte biztonági 

lépésekre a személyes adatok kezelőit. Az 1995-

ben és 2004-ben hozott törvények további 

kötelezettségeket írtak elő számukra – főként az 

átláthatóságot illetően –, ugyanakkor több jogot 

adtak az érintett személynek. Az informatika 

fejlődésével együtt bonyolódik a személyes adatok 

védelme, melynek fő problémája a személyes 

adatok és a személyiség közötti összefüggések 

megteremtése. A név, telefonszám és a lakcím 

kezelése nem okoz gondot, de a 

társadalombiztosítási azonosító és a 

jogosítványszám automatikus feldolgozása már 

úgy is felfogható, mint az egyén hangja, egészsége 

vagy genomja, vagyis a csak rá jellemző 

tulajdonságok összekapcsolása. Ez tehát az egyén 

privát szférájába való erőszakos behatolás.  

A kérdéskört taglaló és 2012. január 25-e óta 

érvényben lévő EU direktívának ezért kettős a 

célja. Egyrészt felhívja a figyelmet arra, hogy 1995 

óta a társadalom gazdasági, szociális és 

technológiai háttere, az internet az okostelefonok, 

kamerák stb. elterjedése következtében teljesen 

átalakult, és az egyéneknek védelemre van 

szükségük. Ezt a mindenkori technológiai szinten 

kell biztosítani, és olyan biztonsági keretet 

létrehozni, amely a Twitter, a Facebook, a Google 

által kitalált biztonsági rendszerekhez hasonló, de 

kerülni kell e két utóbbi gyakorlatának egyes 

elemeit, ugyanis amit az európai uniós jog tilt, azt 

az amerikai támogatja. Más értelmezésben: a 

személyi jog védett lehet egy adott országban vagy 

az EU-ban, de mi történik, ha az egyik ország 

szabályozása ellenkezik a másikéval? Mi történik 

az interneten, amely „határok nélküli világ”? Erre 

válaszként kell megszületnie a „határok nélküli 

jognak”. 

(Pajor Enikő) 

Könyvtárosi hivatás 

88/2014 
EXTREMEÑO, Ana – AMANTE, María João – DA 
COSTA, António Firmino: La Universidad del siglo XXI : 

nueva docencia, nuevo bibliotecario. – Bibliogr. In: 
Revista española de documentación científica. – 36. 
(2013) 2. 
Res. angol nyelven 

A 21. század egyeteme: új oktatás, új könyvtáros 

Egyetemi könyvtár; Könyvtáros -felsőfokú 

Az egyetemi oktatás és tanulás, valamint az oktatás 

szervezeti keretei is mélyreható változáson mennek 

át a technológiai fejlődés, az internet (és 

valamennyi következménye) nyomán. A tanulás 

nyitottabb, interaktív formái a tájékoztatási 

szakemberektől is új szerepek felvállalását 

kívánják meg az új kihívásoknak való megfelelés, 

az új igények kielégítése érdekében. E 

követelmények alapján az egyetemi könyvtáros a 

következő szerepeket kell(ene), hogy betöltse: 

- a fizikai és virtuális gyűjtemények „gesztora”; 

- tájékoztatási szolgáltatást nyújtó (gatekeeper) és 

tanácsadó (personal information consultant);  

- metaadatok előállítója; 

- virtuális tájékoztató mail és chat révén; 

- a hálón található információk közvetítője és 

értékelője; 

- az információs műveltség alakítója; 

- ismeretek kezelője és tartalmak szerkesztője az 

intézményi repozitóriumok tekintetében; 

- a kutatás támogatója, bibliometriai módszerekkel 

segítheti a kutatómunka értékelését, társadalmi 

hatását; 

- a szerzői jogok rendezője a digitális 

repertóriumokkal kapcsolatos szellemi 

tulajdonjogok ügyében; 

- kapcsolatkezelő, amennyiben mind az egyéni 

felhasználókkal, mind azok csoportjaival 

kapcsolatot épít a szolgáltatások személyre 

szabása, illetve online marketing révén (community 

manager);  

- kulturális tevékenységek kezdeményezője, 

szervezője. 

(Mohor Jenő) 

89/2014 
FARRELL, Bridget: New kid on the block : the troubles 
and triumphs of being a new business librarian. – 
Bibliogr. In: Journal of business & finance librarianship. 
– 18. (2013) 3., p. 251-258. 

Új könyvtáros a vártán. Nehézségek és sikerek az 
üzleti könyvtárossá válás útján 
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Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Pályakezdő 
könyvtáros; Szakkönyvtár -közgazdasági 

Sok munkát, tanulást, kreativitást és lelkesedést 

igénylő folyamat pályakezdő üzleti könyvtárosként 

beilleszkedni egy egyetem életébe. Így látja a cikk 

szerzője, aki angol-spanyol alapszakon nyugvó 

könyvtáros mester fokozattal, valamint némi 

könyvtárosi tapasztalattal – melyre diákként egy 

kisvállalkozásokat segítő üzleti tanácsadó 

központban dolgozva tett szert – az angliai Auburn 

Egyetemen helyezkedett el. Az első tíz hónap alatt 

szerzett tapasztalatairól személyes hangú és 

élményszerű írásban ad számot. 

A specializálódás, azaz az üzleti könyvtárossá válás 

felé autodidakta módon indult a szakirodalom 

olvasásával és megfelelő levelezőlistákra való 

feliratkozással, de a szakterület strukturált és 

holisztikus szemléletére az ALA online üzleti 

tájékoztató tanfolyamán sikerült szert tennie. 

Új munkahelyére nem sokkal az aktuális 

költségvetési év vége előtt érkezve néhány hónap állt 

csak rendelkezésére a gyarapítási keret elköltésére, 

ami erősítette a szakmai bizonytalanság okozta 

frusztrációját. Szerencsére kollégáitól sok segítséget, 

trükköt és tippet kapott, például a helyi integrált 

rendszer különböző moduljainak megismeréséhez, 

kezeléséhez. Év végére sikerült feltérképeznie a 

tanszék igényeinek megfelelő gyűjtőkört és 

megismerkednie a karon folyó oktatói munkával, így 

sikeresen vette az első akadályt: az igényeknek 

megfelelően, ésszerűen és szakszerűen költötte el a 

rendelkezésre álló keretet. 

A kar személyzetével történő kapcsolatépítés során 

tett szert arra a tapasztalatra, hogy bár az ő 

nemzedéke a szöveges kommunikációhoz szokott (e-

mail, Facebook), az egyetemen szinte mindenkivel 

sokkal sikeresebben léphet kapcsolatba egy-egy jól 

időzített telefonhívással. Talán innen jött az ötlet, 

hogy a frissen végzett üzleti könyvtárosok informális 

csoportjában, ahol a levelezőlistán már addig is sok 

jó ötletet kapott, kezdeményezze a havi Skype 

találkozót. Itt a 19 résztvevő egy-egy meghatározott 

témáról kötetlenül és közvetlenül megoszthatja 

tapasztalatait és tippjeit. 

A szakmai kapcsolatok kiépítését nagyban 

elősegítették az oktatók kérésére tartott 

könyvtárhasználati órái is. Nagyon élvezte a tanítást, 

melynek során arcát egyre többen megismerték. 

Minden órára külön programmal készült, és szívén 

viselte, hogy a hallgatókat ne csak bevezesse az 

információforrások világába, hanem az információ új 

útjairól való gondolkodásra is késztesse őket. 

Konstruktív hozzáállását az oktatók és a hallgatók 

egyaránt elismeréssel fogadták, és így most már 

egyre többen fordulnak hozzá tájékoztatási 

kérdésekkel is. 

Az is világossá vált számára, hogy nem szégyen nem 

tudni valamit. Ha képes félelmeit leküzdve és 

büszkeségét félretéve segítséget kérni, a legnehezebb 

kérdésekre is megtalálja a választ. Lépésről lépésre 

haladva, folyamatosan tanulva, tervezgetve és 

tapasztalatait a szakmai közösséggel megosztva 

válhat napról napra jobb könyvtárossá. 

(Fazokas Eszter) 

90/2014 
JACOBS, Heidi L. M. – BERG, Selinda Adelle: By 
librarians, for librarians : building a strenghts-based 
institute to develop librarians' research culture in 
Canadian academic libraries. – Bibliogr. In: The journal 
of academic librarianship. – 39. (2013) 3., p. 227-231. 

Könyvtárosok – könyvtárosoknak. A kutatási kultúra 
fejlesztése kanadai felsőoktatási könyvtárakban 

Felsőoktatási könyvtár; Konferencia -nemzeti; 
Könyvtárosi hivatás; Könyvtártudományi kutatás 

A Kanadai Tudományos és Szakkönyvtárak 

Egyesülete (CARL) különböző dokumentumaiban 

(ilyen például A tudományos és szakkönyvtárosok 

legfontosabb kompetenciái a 21. században című) 

síkra szállt amellett, hogy a könyvtárosok kutatást 

végezzenek, és gazdagítsák szakmájukat. 2012 

júniusában négynapos országos szemináriumot 

(Librarians’ Research Institute) tartottak a 

könyvtári kutatások témakörében. Ennek 

előkészítésével foglalkozik a cikk. 

A szervezők igyekeztek félretenni a könyvtárosok 

kutatómunkájával kapcsolatos téves 

feltételezéseket (hogy ti. a könyvtárosoknak ehhez 

nem megfelelő a képzettségük, hiányoznak a 

kutatáshoz szükséges készségeik, a kutatási kultúra 

kiépítéséhez más szakmákból, sőt külföldről 

érkező szakemberek bevonására van szükség). Úgy 

vélték, hogy 1. e feltételezéseknek ellentmond a 

gyakorlat is, azaz szép számban vannak 

köztiszteletben álló kanadai felsőoktatási 

könyvtárosok, akik színvonalas kutatásokat 

végeznek, és eredményeikről bel- és külföldön 

beszámolnak; és 2. a kutatómunkát nem lehet 

egyszer s mindenkorra megtanulni, hanem 

megköveteli az állandó tanulást, új módszerek 

elsajátítását, a meglévő készségek hozzáigazítását 

az új feladatokhoz. A kutatók ugyanakkor gyakran 

küzdenek a szellemi elszigeteltség érzésével, 

szakmai kapcsolatokra, tudásuk megosztására 
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vágynak társaikkal. Ezek a gondolatok és igények 

hívták életre a szemináriumot. 

A szeminárium megszervezését a CARL 

szponzorálta. A rendezvény céljait a 

következőképpen fogalmazták meg: teremtsen 

lehetőséget a gyakorló felsőoktatási könyvtárosok 

számára a kutatással, anyaggyűjtéssel és 

publikálással kapcsolatos tapasztalatcserére; 

jelentsen intenzív közösségi élményt; mentori 

rendszerben segítse a kutatók közötti 

kapcsolatépítést. A CARL minden tagintézménye 

legalább egy főt delegálhatott a szemináriumra. A 

később megvalósítandó célok között szerepel a 

kutatási infrastruktúra létrehozása és a kutatói 

közösség kiépítése. 

A szeminárium előkészítésénél három alapelvet 

tartottak szem előtt: 

1. a kutatást akadályozó nehézségek helyett az 

erősségeket kell hangsúlyozni, 

2. nem a készségekről kell beszélni, hanem egy 

bizonyos gondolkodásmódot kell továbbadni és 

fejleszteni (a kutatás holisztikus élmény; nemcsak 

készségekre van hozzá szükség, hanem 

problémamegoldásra, kritikus és alkotó 

gondolkodásra, időgazdálkodásra, 

együttműködésre stb.), továbbá 

3. a rendezvényt könyvtárosok szervezik 

könyvtárosok számára (tartalmát mentori 

rendszerben határozzák meg, és ezzel előmozdítják 

a további együttműködést). 

A konferencia során minden résztvevő számára 

kijelöltek egy kutatásban és publikálásban jártas, 

tapasztalt mentort, akivel a későbbiekben is 

kapcsolatban maradhat. 

A mentorok kezdeményezésére felmérés készült a 

résztvevők körében, amely négy területet jelölt ki, 

amellyel a szemináriumnak és a CARL kutatással 

foglalkozó csoportjának intenzíven kell 

foglalkoznia: a kutatás és a gyakorlat 

egyensúlyának megteremtése; a kutatás 

megtervezése és eljárásai; a különböző kutatási 

megközelítések és módszerek megismerése; a 

kutatási eredmények terjesztése különböző 

fórumokon és formátumokban. 

(Hegyközi Ilona) 

91/2014 
O’BEIRNE, Rónán: Ci siamo già passati : modelli che si 
ripetono nella re-invenzione dei ruoli del bibliotecario 
nella biblioteca accademica. – Bibliogr. a jegyzetekben 
In: AIB studi. – 53. (2013) 2., p. 69-81. 
Res. angol nyelven 

Itt már jártunk: ismétlődő modellek a felsőoktatási 
és tudományos könyvtárosok szerepének 
újrafeltalálásában 

Felsőoktatási könyvtár; Könyvtáros -felsőfokú; 
Könyvtárosi hivatás 

Az a változás, amin az egyetemek a globális 

tudásgazdaságnak adott válaszként mennek át, két 

másik jelentős elmozdulással találkozik. Az egyik 

az elitből a tömeges képzésbe való átmenet, a 

másik a felsőoktatási tanulmányoknak a gyér 

információs modelljéből az információban gazdag 

modellbe való (nagyrészt a technológia által 

segített) átmenet. A könyvtári szakirodalom 

mindkettőt a szakmán belüli változások kulcsaként 

azonosítja. E változásokat jól példázza az 

elmozdulás a könyvtár által kezelt merev 

taxonómiától egy rugalmasabb „folkszonómia” 

felé, ahol a tartalom előállítói (és felhasználói is) 

adnak kulcsszavakat az ismereteknek. 

A felsőoktatás változásai következtében a 

felsőoktatási könyvtárak is folyamatos 

átalakulásban vannak, melynek egy része kívülről 

indukált. A könyvtárnak ugyan állandó intézményi 

szerepe van, egyre több helyen bukkannak fel a 

könyvtáréhoz hasonló, azt átfedő vagy azzal 

konvergáló funkciók (az információtechnológiától 

az e-tanuláson át az elektronikus kutatásig és 

publikálásig). Az információkezelés több 

tevékenységben integrálódik, amelyek a háló révén 

egységessé válnak, mindez ahhoz vezethet, hogy 

az egyetem átalakítja az információkezelés 

támogatását. A könyvtár ugyanis elveszítette az 

információkezelés monopóliumát: a digitális 

anyagok létrehozása, gondozása, kezelése, 

terjesztése az egyetemi személyzet egyre szélesebb 

köreinek tevékenységében jelenik meg. 

Ugyanakkor a kutatóknak egyre nagyobb 

adatkészleteket kell kezelniük, a publikálás, 

terjesztés során pedig intézmények sorával (online 

repozitóriumokkal) kell együttműködniük; 

mindehhez a könyvtár kibővült tevékenységén 

alapuló segítségre van szükségük. 

Az e-tanulás, a virtuális tanulási környezet (VLE) 

bevezetésével lehetőség nyílt az oktatásnak a 

tanulót középpontba helyező átalakítására, azonban 

– főként az intézményi struktúra tekintetében – 

fókuszban maradt a tudás átadásának tradicionális 

módja. A VLE ugyan a tanulás módjának, 

helyének, idejének, ütemének megválasztását a 

tanulóra hagyja, azonban olyan információs 

műveltséget kíván meg tőle, amellyel nem 

rendelkezik, és nem alakítja át a várt mértékben az 

egyetemi oktatást. Olyan kérdések maradnak 

megválaszolatlanul, hogy milyen hatékony az e-
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tanulás? Hatékonyabb-e a frontális oktatásnál? Az 

e-tanulás mely jellemzőit vette át a frontális 

oktatástól? Mennyi időt vesz igénybe az online 

kurzusok kifejlesztése és alkalmazása? Milyen 

készségekre van szükségük az oktatóknak s a 

hallgatóknak, hogy az online oktatás környezetét 

hatékonyan tudják használni? 

A szociális média, a közösségi hálózat és a Web 

2.0 technológiájának gyors elterjedése az egyetem 

falain kívül olyan, az egyetemtől független 

infrastruktúrát nyújt, amely lehetőséget ad az azon 

kívüli tanulásra. Nagy jelentőségű, hogy ez a 

lehetőség nemcsak az ismeretek összegyűjtésére, 

hanem új ismeretek megteremtésére és másokkal 

való megosztására is képessé teszi a tanulókat. Egy 

friss tanulmány szerint a felsőoktatási intézmények 

és hallgatóik a Web 2.0 használata során teljesen 

kontrollálatlan területen találják magukat. A 

kontrollált információ és kommunikáció 

történelmileg biztosabb határai eltűnnek, és az 

egyetem azt keresi, hogyan tud működni ebben a 

változékony és áthatolható térben. A hallgatóknak 

még fel kell fedezniük nyilvános 

megnyilatkozásaik összes következményét. 

Végeredményben a Web 2.0 elterjedt használata is 

az információs műveltség fontosságára irányítja a 

figyelmet. 

A könyvtárak akár struktúrájuk, akár fizikai tereik 

átalakításával új szolgáltatások (az információs 

műveltség terjesztésével mind a hallgatók, mind az 

oktatók körében) bevezetésével megfelelő választ 

tudtak adni az oktatás változásaira. Az új kihívás, 

amivel szembe kell nézniük, az egyetemen belüli 

kutatómunka megváltozott igényei. Itt a könyvtár 

elsősorban a nyílt hozzáférésű publikálás körül, 

illetve a kutatási adatok kezelésében (Research 

Data Management) tud jelentős szerephez jutni, 

segítséget nyújtani. 

Mindezek figyelembevételével a Chartered 

Institute of Library and Information Professionals 

(CILIP) összeállította az egyetemi könyvtárosokkal 

szembeni követelmények modelljét (Professional 

knowledge and skills base), melynek 

középpontjában az etika és az értékek állnak. Ezt 

veszik körül a szükséges készségek és jártasságok. 

Egyrészt olyan „általános készségek”, mint a 

vezetői képesség, a stratégiai tervezés és 

menedzsment, a fogyasztóközpontú 

szolgáltatástervezés és marketing, az 

információtechnológia ismerete és a 

kommunikációkészség. Másrészt a szakmai 

tapasztalatok illetve jártasságok, mint az ismeret- 

és információ-rendszerezés, -kezelés, -

felhasználás; a kutatói készség; a 

dokumentumkezelés és -archiválás; a 

gyűjteménykezelés és -fejlesztés. Ezt a magot két 

külső kör: a szélesebb könyvtár-információ-ismeret 

szektor, illetve a szélesebb intézményi szervezeti 

és környezeti kontextus veszi körül. 

Világos, hogy az oktatás és a kutatás változásai a 

könyvtárakat, a könyvtárosokat is folyamatos 

változásra, készségeik átértékelésére és 

átalakítására késztetik. Ez tette szükségessé a 

szakmai ismeretek korpuszának és a szükséges 

készségek körének meghatározását, ami nem csak 

nehéz, hanem meglehetősen kockázatos is. 

(Mohor Jenő) 

Lásd még 129, 131, 148 

Oktatás és továbbképzés 

92/2014 
COMBES, Barbara – CARROLL, Mary: Are we there 
yet? : eLearning in library and information science 
courses in Australia. – Bibliogr. 36 tétel In: Education for 
information. – 29. (2012) 3-4., p. 205-218. 

Jelen vagyunk még? E-learning és a könyvtár- és 
információtudományi kurzusok Ausztráliában 

Felmérés; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Távoktatás 

Az ausztrál felsőoktatás régóta egyet jelent a 

fejlődő technológiák integrációjával, ami a 

távoktatás motorja. Mivel egyre olcsóbb az 

internetes egyéni hozzáférés, a felsőoktatási 

intézmények többnyire online kurzusokat 

indítottak, hogy rugalmas e-learning tereket 

hozzanak létre diákjaik részére. Bár az online 

oktatási programok konkrét előnyökkel járnak, 

vannak hátrányai is, és nagy a lemorzsolódás is. A 

tanulmányban közölt eredmények az 

Újrafogalmazni és újrapozicionálni az ausztrál 

könyvtár- és információtudományi oktatást a 

huszonegyedik századra c. kutatási projekt 

keretében az egyik hallgatói témacsoport által 

végzett felmérésből származnak. A diák-

kutatócsoport vizsgálta az online tanulást és a 

hallgatóknak a kurzusokkal, a tananyagokkal és az 

oktatási módszerekkel való elégedettségét, az 

online tanulási környezetre adott érzelmi 

válaszokat, valamint a hallgatók által online 

tanulás közben tapasztalt néhány jelenséget és 

zavaró tényezőket. A cikkben leírt eredmények azt 

mutatják, hogy a jelenlegi hallgatók és a 

diplomások is úgy érzik, hogy működnek az online 
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LIS-programok, de még mindig van mit javítani. 

Mindenesetre e kutatási eredmények esetében a 

könyvtár- és információtudomány demográfiai 

összefüggéseire is ügyelni kell, mert annak döntő 

szerepe van a szakma számára. 

(Autoref.) 

93/2014 
COX, Andrew M. – DAOUD, Mohammad Al – RUDD, 
Stephanie: Information management graduates' 
accounts of their employability : a case study from the 
University of Sheffield. – Bibliogr. 34 tétel In: Education 
for information. – 30. (2013) 1-2., p. 41-61. 

Információmenedzsment szakon végzettek 
beszámolója elhelyezkedési lehetőségeikről: 
esettanulmány a Sheffieldi Egyetemről 

Felmérés; Információszervezés; Könyvtárosképzés -
felsőfokú; Könyvtáros-utánpótlás 

Az egyetemek számára nagyon fontos annak 

biztosítása, hogy végzőseik el tudjanak 

helyezkedni. Ez különösen olyan területeken 

okozhat nehézséget, mint az 

információmenedzsment (IM), amelyről a 

munkaadóknak nincs világos képük, és ahol nincs 

kifejezetten pályakezdőkre szabott munkaerőpiac. 

A cikk a végzettek szempontjából igyekszik 

feltárni, hogy a Sheffieldi Egyetem 

könyvtárosképző intézetében (iSchool-jában) IM 

szakon diplomát szerzettek hogyan látják 

elhelyezkedési lehetőségeiket. 13 mélyinterjút 

elemeztek tematikusan és diszkurzív módon. A 

végzettek gyakran úgy látják az IM-et, mint egy 

széles körű bevezetést sokféle pályára, ugyanakkor 

egyikre sem készíti fel őket teljes mértékben. A 

leghatásosabb megfogalmazás szerint az IM a 

személyes információszervezési gyakorlatok 

tárháza, amely jelentős szervezeti hatást 

eredményezhet. Az IM-et úgy is tekintették, mint 

eszközt a hatékony kommunikációs szokások 

kialakításához, amelyek hiányoznak a más szakon 

végzetteknél. Ezzel szemben nem volt kimutatható, 

hogy digitális bennszülöttként jobbak lennének 

elhelyezkedési lehetőségeik. Kulcsfontosságú 

annak feltárása, hogy maguk a végzettek hogyan 

értékelik tanulmányaikat, hogy munkába állásukat 

hatékonyan támogathassuk, például a hallgatók 

bátorításával készségeik, képességeik hatásosabb 

artikulálására. 

(Autoref.) 

94/2014 
HEDLUND, Olivia Marie – Copeland, Andrea: Collection 
management and the budget crunch : are we adequately 
preparing library students for current practices?. – 
Bibliogr. In: Collection building. – 32. (2013) 4., p. 128-
132. 

Gyűjteményszervezés és költségvetési 
megszorítások: megfelelően készítjük-e fel a 
könyvtáros hallgatókat a jelenlegi gyakorlatra? 

Állományalakítás; Felmérés; Gyakorlati képzés; 
Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyvtáros-utánpótlás 

Egy ideális világban a könyvtári gyakorlat, a 

könyvtári munka szabványai és a 

könyvtárosképzés szoros kapcsolatban vannak, és 

folyamatosan reflektálnak egymásra. Nem így a 

valóságban, ahol a könyvtárosképzésben is oktatott 

szabványok, irányelvek gyakran elmaradásban 

vannak a gyakorlathoz képest. Az Amerikai 

Könyvtári Egyesület (ALA) Referensz és 

Olvasószolgálati Egyesületének (Reference and 

User Services Association, RUSA) 

Állományfejlesztési, Oktatási és Értékelési 

Bizottsága (Collection Development Planning, 

Education and Assessment Committee, CODES) 

2013-ban ezért is határozta el az ALA által 1996-

ban közrebocsátott, az állományfejlesztési politika 

kialakítását szolgáló útmutató revízióját. A cikkíró 

a bizottság tagjaként azt kívánta felderíteni, milyen 

szakmai vonatkozásokat kellene figyelembe venni 

e munka során. 

Az áttekintett szakirodalom szerint, az oktatók 

jellemzően komolyabban veszik a szabványokat, 

mint a hivatali székekben ülő, döntéshozó 

szakemberek vagy a könyvtárigazgatók. Mivel az 

állományfejlesztésre vonatkozó szabványok 

elavultak, fontos kérdés, hogy az oktatásba 

beépítik-e a gyakorlatban megjelenő új trendeket, 

jelenségeket, megoldásokat? Az ennek 

felderítésére folytatott kutatás kérdőíve hat 

kérdésre kért választ a könyvtárosképzésében részt 

vevő oktatóktól. A harmincöt válaszadó életkorát 

és gyakorlati éveinek számát tekintve is heterogén 

volt, és a legkülönbözőbb típusú könyvtárakból 

került ki. 

A szakmai munka jellemzője évek óta – de 

különösen a gazdasági válság kitörése után – a 

költségvetési megszorítás és az ennek 

kompenzálására kialakított számos stratégia. A 

kutatás arra is választ adott, hogy ezek 

tükröződnek-e a képzésben, a tantervekben. A 

kitöltött kérdőívek szerint igen. A 

legelterjedtebben az egybehangolt 

állománygyarapítás, a konzorciumokban és közös 
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automatizálási programokban való részvétel, a 

„just-in-time” szemlélet, és a használó által 

kezdeményezett beszerzés (PDA) épültek be az 

oktatásba. Ezeken kívül az e-könyveket, a 

publikálás új modelljeit, a nyílt hozzáférést, a 

kiadókkal kötött és Big Deal-nek nevezett 

elektronikus csomagalkuk ellehetetlenülését, a 

lebegő állományt és a költségvetési kérdések egész 

sorát oktatják különböző formában (a kérdések 

megvitatása, projektmunka, hallgatói prezentáció, 

vendégoktató meghívása, esettanulmány stb.). A 

vizsgálatból az is kiderült, hogy a tankönyvek 

közül még a legfrissebbek sem tartalmazzák az új 

állományfejlesztési trendek ilyen széles 

spektrumát. 

A fenti kutatás és a nyomában járó revíziós munka 

előreláthatólag elősegíti majd az 

állományszervezési irányelvek, a gyakorlati munka 

és a könyvtártudományi oktatás egymáshoz való 

közelebb kerülését. 

(Fazokas Eszter) 

95/2014 
JOHNSON, Ian M.: The impact on education for 
librarianship and information studies of the Bologna 
process and related European Commission programmes 
- and some outstanding issues in Europe and beyond. – 
Bibliogr. 81 tétel In: Education for information. – 30. 
(2013) 1-2., p. 63-69. 

A bolognai folyamat hatása az európai 
könyvtárosképzésre és az Európai Bizottság 
vonatkozó programjai 

Együttműködés -nemzetközi; Hatékonyság; 
Könyvtárosképzés -felsőfokú 

Az 1999. évi Bolognai Nyilatkozat az alapja a 

folyamatos felsőoktatási reformoknak, amelyek célja 

a nemzetközi mobilitás támogatása a 

foglalkoztatásban az Európai Unió területén. A 

tanulmány bemutatja a kurzusok szabványosított 

struktúráját és nómenklatúráját, a kreditátviteli és a 

minőségbiztosítási rendszert, valamint a nemzetközi 

hallgatói mobilitást támogató ERASMUS és 

MUNDUS programokat. Az Európai Bizottság 

azonban a bolognai elvek alkalmazásának sok fontos 

elemét a tagállamokra bízta, és a nemzeti változatok 

miatt számos kérdés merült fel. A cikk szerzője 

szerint gondot okozhatnak az eltérő értékelési 

irányelvek és konvenciók, és megkérdőjelezi 

azoknak a kísérleteknek relevanciáját, amelyek célja 

a kompetenciák és a tantervek modelljegyzékeinek 

létrehozása. Az Európai Unió nemzetközi támogató 

programjai, a TEMPUS és az ALFA az 

együttműködést ösztönözték a nem tagországok 

fejlesztését elősegítve, de nem túl sok sikerrel: ennek 

oka valószínűleg éppen a bolognai folyamat által 

előidézett szervezeti változások. A felsőoktatási 

változások hatására jött létre egy páneurópai 

szervezet, az EUCLID (az európai könyvtár- és 

információtudományi képzés és kutatás egyesülete) 

de a szerző szerint az egyesület alapítóinak elvárásai 

nem váltak valóra, és további empirikus kutatások 

szükségesek olyan kérdések áttekintésére, mint 

például a felsőoktatás színvonala, amelyen a 

könyvtárosképzés folyik, valamint szükség van egy 

európai akkreditációs rendszerre is. 

(Autoref.) 

96/2014 
NASTASIE, Daniela L.: Australian information education 
in the 21st century : the synergy among research, 
teaching and practice. – Bibliogr. 23 tétel In: Education 
for information. – 29. (2012) 3-4., p. 271-286. 

Információtudományi képzés a 21. században 
Ausztráliában – a kutatás, az oktatás és a gyakorlat 
szinergiája 

Gyakorlati képzés; Könyvtárosképzés -felsőfokú; 
Könyvtártudományi kutatás; Kutatási jelentés 

2011-ben az ausztrál könyvtár- és 

információtudományi szakemberek szakterületük 

21. századi oktatását kutatták. A projektet az 

Australian Learning and Teaching Council 

finanszírozta. A zárójelentést követő elemzés az 

információoktatás 3 fő területét (kutatás–oktatás–

gyakorlat) lefedő modellre épül. 

A jelentés az oktatással kapcsolatos kérdéseket az 

érdekeltek, a hallgatók, a munkáltatók és az 

oktatók szempontjából vizsgálta. Egyik fő érdeme 

a könyvtár- és információtudomány új 

meghatározása: „… az információ gyűjtésének, 

szervezésének, tárolásának, keresésének, 

értékelésének és terjesztésének, valamint az egyéni 

és közös igények kielégítésére az 

információszolgáltatás tervezésének és 

nyújtásának tanulmányozása”. A jelentés vizsgálta 

a 2007–2010 között az Ausztrál Kutatási Tanács 

(Australian Research Council, ARC) által 

meghirdetett pályázatokat. Az eredmény: két 

pályázat volt a könyvtártudomány kutatására, és 

egy sem az üzleti információmenedzsment 

témában (a könyvtártudományhoz kapcsolódó 

multidiszciplináris pályázatokat nem vizsgálták). 

Ezért nem meglepő, hogy a 11 egyetem közül 
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mindössze kettő tud kutatási projektet indítani, és a 

hallgatók nem vesznek részt a kutatásban. A 

jelentés szerint az oktatók előnyben részesítik az 

oktatást a kutatással szemben, ami ellentmond az 

országos felsőoktatási környezetnek (a 

professzorok a kutatást tartják fontosabbnak). A 

hallgatók körében végzett felmérés szerint nagy 

többségük elégedett az oktatás, a tananyagok és a 

gyakorlatok minőségével. Ez a munkáltatók 

véleményével áll szemben, akik szerint a 

hallgatóknak nincs meg a kellő szakmai 

jártasságuk. A gyakorlat tekintetében a jelentés a 

különböző lehetőségek konvergenciáját (új 

fogalom, az együttműködés szinonimája) vizsgálja, 

ideértve az információmenedzsment iránti 

kereskedelmi, állami, intézményi érdekeket, az 

információtechnológia és rendszerek 

konvergenciáját a könyvtártudománnyal. A 

jelentés szerint az együttműködést a szakmai 

szervezeteknek (Ausztrál Könyvtárosok 

Egyesülete stb.) kell kialakítaniuk. 

A kutatások 85%-a alkalmazott kutatás volt. 

Szükség van a kutatási jártasság megszerzésére, a 

témák és a módszertan megismerésére. A leendő 

munkavállalóknak tudniuk kell kezelni a kutatási 

adatokat és módszereket, kommunikálni a 

kutatókkal. Ausztráliában kevés a 

könyvtártudományi kutatóhely, a PhD hallgatók 

száma csökken, miközben a nem 

könyvtártudományi doktori iskolák hallgatóinak 

száma nő. A jelentés világosan megmutatja a 

kutatás iránti igény, a szakemberek jártassága és 

érdekei közötti hézagot; meg kell találni az oktatók 

kutatási érdeklődésére/érdektelenségére ható 

tényezőket. 

Visszatekintve Ausztráliában a könyvtártudományi 

oktatás mintegy 50 évvel megkésve követte az 

amerikai trendeket, az oktatási programok csak az 

1990-es évek elején kerültek egyetemi szintre. Az 

oktatás nagyrészt elméleti szinten folyik, a 

gyakorlat kisebb projektekben való részvételt vagy 

valós környezetben rövid ideig tartó munkavégzést 

jelent. A megoldás a hosszabb gyakorlat lenne, 

amire jó példa a Dél-Ausztráliai Egyetem 

Könyvtára. Itt néhány évvel ezelőtt indították a 

kétéves „Diplomás könyvtáros” (Graduate Library 

Officer) képzést, aminek része a féléves gyakorlat 

a könyvtári munka különböző területein. 

Gyakorlati oldalról tekintve a helyi környezetben 

több az érdeklődés a kutatások iránt, míg mások 

arról számoltak be, hogy munkáltatóik nem 

támogatják kutatásaikat és publikációikat. Ma az 

internetes technológiák közül a legfontosabb az 

OpenURL és a repozitóriumok építése, amihez a 

hallgatóknak meg kell szerezniük a jártasságot. 

Bár a szakirodalomban többen is vitatják a 

könyvtártudományi kutatások szükségességét, az 

ausztrál jelentés fontosnak tartja. Megoldásként azt 

javasolja, hogy az ARC szakértői kollégiumában 

bővítse a könyvtártudományi szakemberek körét és 

hirdessen alapkutatásokat finanszírozó 

pályázatokat. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

97/2014 
PETRUCCIANI, Alberto: Biblioteconomia, università, 
formazione, professione. – Bibliogr. a jegyzetekben In: 
AIB studi. – 53. (2013) 2., p. 5-10. 
Res. angol nyelven 

Könyvtártudomány, egyetem, képzés, hivatás 

Felsőoktatási intézmény 

A könyvtáregyesület folyóiratának szerkesztőségi 

cikke szerint a könyvtártudomány vagy 

általánosabban szólva a „bibliográfiai diszciplínák” 

jelenléte az olasz egyetemeken hosszú, és 

többnyire szomorú múltra tekint vissza; számos 

nehézséggel és hiányossággal, kevés fejlődéssel és 

alig néhány boldog pillanattal. 

A Nápolyi Egyetemen 1865-ben tartott bibliológiai 

előadásokat csak az 1920-as években követték 

levéltáros- és könyvtárosképző kezdeményezések 

néhány egyetemen, ám ezek gyengeségei hamar 

nyilvánvalóvá váltak. 1979-ben az Udinei 

Egyetemen indult el egy többé-kevésbé 

könyvtárosképzésnek is nevezhető levéltári-

könyvtári kurzus a „kulturális javak megőrzése” 

szakon belül. Ezt a mintát követte több egyetem is 

a nyolcvanas években. Ám ezek a kurzusok, még 

ha gazdag tartalmúak voltak is (a dokumentációs 

informatikától a könyvkötések történetéig és 

konzerválásig), megmaradtak a „kulturális javak” 

tartalmi körében. 

Az első valóban könyvtárosi végzettséget csak 

2001 után, a 3+2 képzési rendszer bevezetését 

követően lehetett megszerezni. Habár az olasz 

statisztikai intézet a könyvtárosságot az 

„intellektuális, tudományos és magas fokon 

specializált” szakmák közé sorolja, ez a vélekedés 

távolról sem elterjedt; a könyvtárosi munkahely 

általában rosszul fizettet, nem megfelelően 

besorolt, és bárki által betölthető. A mostanában 

végzett levéltár és könyvtár szakosok 

provenienciáját talán ez is magyarázza. A 

felmérések szerint ugyanis alig egynegyedük 

legalább egyik szülőjének van felsőfokú 

végzettsége, közel felük nem líceumból (a.m. 
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gimnázium), hanem egyéb középfokú oktatási 

intézményből került egyetemre. A hallgatók 

jelentős része tehát nem rendelkezik olyan 

kulturális háttérrel, amivel a mai olasz 

könyvtárosok közép- vagy idősebb nemzedéke, 

ennélfogva az egyetemi tanulmányok alatt széles 

körű és sokoldalú műveltséget, tájékozottságot is 

kellene szerezniük. („Képzeljük el, hogyan lehet 

tárgyszavazást, osztályozást tanítani olyanoknak, 

akik életükben nem olvastak tankönyvön és 

regényen kívül mást, és ha járnak is 

könyvesboltba, soha nem volt a kezükben olyan 

könyv, amilyenekkel a könyvtárak bőségesen 

rendelkeznek, de még az általános könyvesboltok 

kínálatában sem szerepelnek.”) 

Az olasz oktatásügy lemaradását ugyan néhány 

intézkedés (a középiskolai reform 1962-ben, az 

egyetemi felvétel liberalizálása 1968-ban, az 

autonómia és a „bolognai folyamat” a nyolcvanas 

évek és az új ezred első évei között) mérsékelte, 

ám sem az oktatás, sem a kultúra, sem az ipar, az 

innováció, sem a befektetések nem tartanak lépést 

Európával, rekordméretű az ifjúsági 

munkanélküliség, és növekszik az intellektuális 

kivándorlás. Lényegesen nagyobb problémák ezek, 

mint a könyvtárosképzés helyzete az egyetemeken, 

ám meghatározzák a környezetet és az 

összefüggéseket. Ezek közé tartozik, hogy a 

könyvtárosképzés – vitatható módon – a 

bölcsészkarokon (az irodalmi és filozófiai 

fakultáson) folyik, beszorítva a „kulturális javak” 

ernyője alá; mi több, az olasz könyvtárügy 

negyven éve viseli azt a keresztet, hogy 

kompetenciák és jogi szabályozás tekintetében is 

ebbe a körbe tartoznak. Mindezekhez hozzátéve 

azt a (nem csak olasz) tendenciát, ami nagyobb 

egységek integrációja irányába hat, teljességgel 

illuzórikus lenne az oly sokáig óhajtott (és egyetlen 

kivételként a római Sapienzia Egyetemen 

működött) önálló könyvtárosképzés 

megvalósítására törekedni. Amiben bízni lehet, az 

Luigi Crocetti 1986-os szavai szerint „szoros 

együttműködés és kölcsönös bizalom a 

könyvtárügy két arca” azaz a gyakorlatban 

működők és a kutatók, egyetemi oktatók között. 

(Mohor Jenő) 

98/2014 
RASSADINA, M. I.: Bibliotečnoe obrazovanie : ožidanie 
peremen ili vremâ dejstvij? In: Naučnye i tehničeskie 
biblioteki. – (2013) 10., p. 15-25. 

Könyvtárosképzés: várjunk a változásokra, vagy 
ideje cselekednünk? 

Könyvtárkép; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés -
felsőfokú; Továbbképzés 

A könyvtárosképzés válsága mindenki számára 

világos, de még az optimisták sem látják a kiutat. 

Lehet, hogy az információtechnológia korában 

valóban nincs szükség se könyvtárakra, se 

könyvtárosokra, se az őket képző intézményekre? 

Másrészt a civilizáció fejlődésével miért éppen a 

civilizáció támaszai, a könyvtárak lettek hirtelen a 

kitaszítottak? 

A fő okok a következőkben keresendők: 

1. A szakma alacsony társadalmi státusza. 

Történetileg a könyvtárosokkal szemben a 

követelmény az enciklopédikus tudás volt. Az 

ókori, de még a 18–19. századi orosz tudósok is 

dolgoztak könyvtárban, ahol kizárólag férfimunka 

létezett. A képzési hagyományokat Dewey törte 

meg, amikor női könyvtárosokat képző iskolát 

hozott létre. A szakma tömegessé és ennek 

következtében rosszul fizetetté vált. 

Oroszországban a könyvtárosok már 1917 előtt is a 

legrosszabbul fizetettek között voltak. 1925-ben a 

kommunista párt központi bizottsága határozatot 

hozott arról, hogy emelni kell a könyvtárosok 

fizetését. Az eltelt időszak alatt semmi sem 

változott: a könyvtárosok ma is nagyon keveset 

keresnek, és ahhoz, hogy a fizetés ne legyen 

lealacsonyító, a többszörösére kellene emelni. 

2. A könyvtárban végzendő munkához nem kell 

feltétlenül szakmai végzettség. Gyakorlatilag 

minden szakmának megvan a képzési rendszere 

(közép- és felsőfokú, továbbképzés), a könyvtárba 

pedig bárkit felvesznek. Jó esetben az új dolgozót 

beiskolázzák. A jogszabályok szerint a 

könyvtárban dolgozók nagy részének könyvtárosi, 

kulturális, művészeti vagy pedagógiai 

szakképzéssel kell rendelkeznie, vagyis egy 

pedagógus is lehet könyvtáros. Közben komoly 

vita folyik arról, hogy a képzést az elmélettel a 

főiskolán kell-e kezdeni, vagy gyakorlattal egy 

könyvtárban. Ma a könyvtárvezetők kénytelenek 

felvenni minden közép- vagy felsőfokú 

végzettségű jelentkezőt, mert nagyon kevés a 

nappali tagozatos hallgató. 

3. Értetlenség a folyamatos szakmai képzési 

rendszerrel szemben. A folyamatos képzési 

rendszerben a könyvtár a gyakorlati szakemberek 

továbbképző központja, nem helyettesítheti a 

tanintézeteket. E. R. Sukiasân véleménye szerint az 

egyetemeken a tanári karnak tudományos 

fokozattal és gyakorlati ismeretekkel rendelkező 

professzorokból kellene állnia – ilyen szakemberek 

azonban csak a hat nagy egyetemen vannak. Az 

utóbbi időben sok szakmai cikk foglalkozik a 
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felsőoktatással, a középfokú képzést vagy 

elhallgatják, vagy lenézik. Ez azért helytelen, mert 

a könyvtárban nemcsak felsőfokú végzettséget 

igénylő munkakörök vannak; a középfokú képzés 

jó műszaki alapokat ad, lehetőség az átképzésre, a 

falusi könyvtárakban pedig elegendő ismeretet 

nyújt. 

A vitába bekapcsolódott egy jogász is, aki szerint a 

korszerű könyvtárosnak univerzális szakembernek 

kell lennie – ezt a képzési jogszabály is előírja. Azt 

az állítást pedig, hogy a könyvtár szakos hallgatók 

nem akarnak a könyvtárban dolgozni, egy felmérés 

cáfolja, amelyet 9 kulturális főiskolán 238 hallgató 

részvételével végeztek. A válaszadók nagy része 

szerint a tanulmányi idő alatt javult a könyvtárhoz 

való viszonyuk, a gyakorlat elősegítette a szakma 

jobb elsajátítását. 

A szakma társadalmi megbecsüléséhez állami 

szinten kell elismerni a könyvtárosképzés, a 

legalább ötévenkénti továbbképzés szükségességét, 

valamint a fizetések legalább kétszeresére 

emelését. A végzősök számára jobb lenne a 

korábbi, első munkahelyre irányítási rendszer 

visszaállítása. A szovjet időben végzett, nagy 

tudású könyvtárosok nagy része hamarosan eléri a 

nyugdíjkorhatárt, egyelőre nincs, aki helyettesítse 

őket. 

Segítene a helyzeten, ha több figyelmet 

fordítanának a szolgáltatás színvonalán túl a 

könyvtári helyiségekre, a munkatársak 

viselkedésére és külsejére, az olvasókhoz való 

viszonyukra. Ritkán látni olyan információkat, 

amelyek a szakmára hívják fel a figyelmet, a 

könyvtár történetéről vagy híres könyvtárosokról 

szólnak. Sok helyen a könyvtári rendezvények 

(könyvtári napok, éjszakák, író-olvasó találkozók 

stb.) sem ismertek. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

99/2014 
SI, Li [et al.]: The cultivation of scientific data specialists 
: development of LIS education oriented to e-science 
service requirements. – Bibliogr. In: Library hi tech. – 31. 
(2013) 4., p. 700-724. 

A tudományos adatokkal foglalkozó szakemberek 
kompetenciái: a könyvtárosképzés fejlesztése az e-
tudományok ellátásához szükséges igényeknek 
megfelelően 

Képesítés; Könyvtáros -felsőfokú; Kutatás 
információellátása; Munkabér, alkalmazás; Tanterv, 
óraterv 

Álláshirdetések, valamint a könyvtár- és 

információtudományi képzések elemzése azt 

mutatja, hogy a tudományos adatokkal foglalkozó 

szakemberek feladatai és a velük szemben 

támasztott követelmények között szerepel, hogy 

– nyújtsanak konzultációt és tájékoztatási 

szolgáltatásokat a tudományos kutatás és az 

adatgondozás számára; 

– gyűjtsék össze a visszajelzéseket a kutatók által 

az adatgondozással szemben támasztott 

követelményekről; 

– nyújtsanak a felhasználóknak oktatást és képzést 

az adatgondozás területén; 

– hozzanak létre metaadat-szabványokat, és lássák 

el a kutatási adatokat ezekkel; 

– segítsék a felhasználókat a kutatási adatok 

gyűjtésében, elemzésében és tárolásában; 

– dolgozzanak ki az adatgondozást elősegítő 

irányelveket és eljárásokat; 

– vegyenek részt az adatgondozással kapcsolatos 

programokban, kezdeményezésekben és 

szervezetekben. 

Ezek megvalósításához szükséges a csapatmunka 

és az együttműködés képessége. Igény van az 

interperszonális, szóbeli és írásbeli kommunikációs 

készségekre, az adatgondozási eszközök és 

technológiák, valamint az általános metaadat-

szabványok ismeretére. Fontos az adatgondozás 

trendjeinek, a kvantitatív kutatási módszereknek, 

valamint a tudományos adatforrásoknak az 

ismerete. 

(Koltay Tibor) 

100/2014 
WISE, Abigail: LIS on the job In: American libraries. – 
44. (2013) 11-12., p. 38-40. 

Hogyan készítik fel a hallgatókat a könyvtárosképző 
iskolák a munkába állásra? 

Gyakorlati képzés; Könyvtárosképzés -felsőfokú 

A finanszírozási források szűkössége nyomán sok 

könyvtár kényszerült rá, hogy olcsóbb – 

szakirányú felsőfokú végzettséggel nem 

rendelkező – munkatársakat alkalmazzon. 2010-

ben az Egyesült Államokban mindössze a 

munkatársak egyharmada volt könyvtáros 

végzettségű, és csupán a könyvtárak fele 

alkalmazott ilyen munkavállalót. Mindez 

megmutatkozott a végzősök elhelyezkedési 

statisztikáiban is. Ugyan ez még mindig 95%-os a 

Dél-Karolinai Egyetemen végzettek körében, de 

csak azért, mert a képzőhely már a beiskolázáskor 
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csökkentette a létszámokat. A helyzet nyomán 

felértékelődött a képzés. 

Sok programban az egyetemi könyvtárak komoly 

szerepet kapnak abban, hogy a hallgatók valós 

életbeli tapasztalatokra tegyenek szert. Az Illinoisi 

Egyetemen nagyon szoros kapcsolatot alakítottak 

ki a helyi egyetemi könyvtárral. A diákok 

egyetértenek abban, hogy ha nincs valakinek 

munkatapasztalata, akkor nem számíthat rá, hogy 

valaha alkalmazni fogják egy könyvtárban. Ennek 

megszerzésére nyújthat alkalmat a könyvtári 

gyakorlat. 

A Kenti Állami Egyetem és a Texasi Egyetem is 

rendszeresen alkalmaz órabérben fizetett 

könyvtáros hallgatókat. Utóbbi egyetemen egy 

átlagos szemeszterben 40 asszisztensi állás áll 

nyitva a hallgatók előtt. Sok esetben az egyetemi 

könyvtárak alkalmazottai is a volt gyakornokokból 

kerülnek ki. A diákoknak ez egy remek lehetőség 

arra, hogy színesebbé tegyék a szakmai 

önéletrajzukat, tapasztalatot szerezzenek, és 

kapcsolatba lépjenek a volt munkáltatóikkal. A 

Denveri Egyetemen a diákoknak egy – a 

diplomamunkához hasonló – 100 órás gyakorlati 

projektmunka is része a tanulmányi 

követelményeknek. 

Az online kurzusok hallgatóinak még nehezebb 

gyakorlati tapasztalatokra szert tenni. Ilyenkor az 

lehet a megoldás, ha gyakorló könyvtárosokat is 

meghívnak előadónak, akik a saját tapasztalataik 

alapján mutathatják be a kérdéses területet, majd 

válaszolhatnak a hallgatók kérdéseire. 

Új elvárások is vannak a könyvtár szakosokkal 

szemben a munkaerőpiacon. A megszorítások 

ellenére nagyon nagy igény van a készségekre. 

Már nem csak a publikációkat kell tudni kezelni, 

de olyan kiegészítő információkat is, mint a 

kutatási adatok vagy más digitális tartalmak. Egyre 

nagyobb igény mutatkozik a technológiai 

készségekre is. A tájékoztatás mellett egy 

végzősnek tudnia kell például felépíteni és 

karbantartani egy elektronikus felületet. 

Napjaink könyvtárosának otthonosan kell 

mozognia a gyors változás időszakában. 

Folyamatosan tanulni kell, új dolgokkal 

kísérletezni, a kudarcok után pedig gyorsan 

felállni. 

(Tóth Máté) 

Lásd még 90 

Konferenciák 

101/2014 
ZEMSKOV, A. I. – SRAJBERG, Â. L.: 20 let krymskim 
koferenciâm : primer ustojčivogo razvitiâ In: 
Bibliotekovedenie. – (2013) 4., p. 30-36. 

A krími konferenciák 20 éve: a folyamatos fejlődés 
példája 

Konferencia -nemzeti; Konferencia -nemzetközi 

2013 júniusában huszadik alkalommal rendezték meg 

a „Könyvtárak és információs források a tudomány, a 

kultúra, az oktatás és az üzleti élet mai világában” 

című nemzetközi konferenciát. Az eltelt 20 évet a 

következő tendenciákkal lehet jellemezni. 

Az 1990-es évek elején, a Szovjetunió szétesése után 

ellenséges hangulat, bizalmatlanság alakult ki 

mindennel szemben, ami korábban szovjet vagy 

gyakran orosz volt – ez főleg a volt tagköztársaságok 

részéről volt érzékelhető. Ilyen körülmények között a 

nagykönyvtárak vezetői minden erejüket latba 

vetették, hogy megőrizzék a könyvtárak 

hagyományos nemzetközi együttműködését. 

Korábban létrehozott nemzetközi szervezetük 

évenként rendezett konferenciát Szentpéterváron, 

Litvániában, Lettországban. A nemzetközi szervezet 

automatizálással foglalkozó bizottsága aktivitásának 

volt köszönhető a CDS-ISIS fejlesztőinek és 

használóinak összefogása, és a krími konferenciák 

megszervezése. Az első konferenciát Jevpatorijában, 

a következőt Foroszban, az összes többit Szudakban 

tartották. Időközben megszűnt az alapító nemzetközi 

könyvtári egyesület. Fontos kiemelni, hogy a krími 

konferenciák társadalmi kezdeményezésen alapulnak, 

a minisztériumok pénzügyi és jogi támogatásával 

zajlanak le. A munka gyakorlati részét önkéntesek 

végzik, a tartalmat semmilyen módon nem 

cenzúrázzák. 

Mára a krími konferencia a világon elismert szakmai 

fórum lett. Kezdettől fogva részt vesznek rajta az 

UNESCO képviselői, az IFLA vezetői és számos 

ismert szakember. Az utóbbi években a konferenciát 

az IFLA égisze alatt szervezik, és az IFLA fórumát is 

a konferencia idején tartják. A programban 

rendszeresen megtalálható az UNESCO „Információ 

mindenkinek” napja. A szakma elmúlt évi fejlődését 

évenként Â. Srajberg tekinti át, 2013-ban a téma az 

elektronikus könyvek és a könyvtárak jövője volt. A 

konferencia idején könyvtári, információs és kiadói 

rendszereket, termékeket bemutató kiállítást tartanak; 

2013-ban a kiállításon 40 szervezet vett részt. 
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2013-ban a konferencián 26 országból mintegy 1300 

szakember volt jelen, 120 előadás hangzott el, 14 

szekció működött. A szokásos előadások, 

kerekasztalok, vitakörök, prezentációk körét ebben az 

évben videotémák, hálózati szemináriumok és 

játékelemek bővítették. A szekciók legfontosabb 

témái voltak: a FÁK-tagországok integrált közös 

katalógusa, Zoospace platform heterogén osztott 

adatok integrálására, az RFID fejlesztési irányai, nyílt 

hozzáférés, elektronikus könyvtárak, 

magángyűjtemények mint a múzeumi és könyvtári 

állományok alapjai, humán erőforrások, hivatás és 

képzés; működött egy ökológiai szekció is. Jeles 

események volt a Krím napja és a Hanti-manysi 

könyvtárak napja. A hagyományoknak megfelelően 

működött az IRBIS (integrált könyvtári rendszer) 

tanfolyam, megtartotta éves konferenciáját az 

elektronikus könyvtárak felhasználóinak és 

fejlesztőinek nemzetközi egyesülete. 

A konferencián való részvétel és előadások, a 

vitakörök és az informális találkozók iránti 

érdeklődés adja az erőt az orosz nyelv fejlesztéséhez 

és megőrzéséhez a szakmai kommunikációban. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

KKöönnyyvvttáárraakk  ééss  ttáájjéékkoozzttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekk

Nemzeti könyvtárak 

102/2014 
AGHEMO, Aurelio: Les bibliothèques nationales 
centrales italiennes. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bulletin 
des bibliothèques de France. – 58. (2013) 6., p. 43-46. 
Res. angol, német és spanyol nyelven 

A két központi nemzeti könyvtár Olaszországban 

Feladatkör; Könyvtártörténet -nemzeti; Nemzeti könyvtár 

Olaszországnak két nemzeti könyvtára van. Egyik 

az 1870 előtti fővárosban, Firenzében, a másik 

1870-től létezik a jelenlegi fővárosban, Rómában. 

Mindkettő közjogilag független egymástól, az 

országos általános könyvtári vezetéstől, és a 

Kulturális Örökség Minisztériuma körébe tartozik, 

ahová a Központi Audiovizuális Intézet (ICBSA), 

az olasz könyvtárak közös katalógusának intézete 

(ICCU), az Országos Könyvtári Szolgálat (SBN) 

és az Olvasás és Könyv Központjának (CEPELL) 

intézményei. Ezek együttese adja a nemzeti 

könyvtári és bibliográfiai szolgáltatások 

összességét. 

Mindkét nemzeti könyvtár története szorosan 

összefügg az olasz állam 1861-es egységesítési 

politikájának eseményeivel. A könyvek és a 

könyvtárak mint örökség ekkor váltak az egységes 

olasz kultúra fő tengelyévé akkori majd négy és fél 

milliónyi kötetükkel. Abban az időben a létező 210 

állami, városi, tartományi, tudományos, egyházi és 

magánkönyvtárból 164-et használhatott a 

nagyközönség. 1926-ban azonban az összes állami 

könyvtárat újraszervezték, és ekkor döntöttek egy 

nemzeti könyvtár mellett, amelynek szerepe abban 

az időben jóval árnyaltabb volt a mainál. 

Bibliográfia-készítési, katalogizálási, 

dokumentumellátási és szolgáltatási szempontból 

nem játszott központi szerepet, viszont kivívta 

magának a „nemzeti” státuszt, amely inkább a 

néphez, mint az államhoz kötötte. Végül 

megmaradt a két nemzeti könyvtár, amelyek 

osztoznak a feladatokon. 

A Firenzei Nemzeti Könyvtár a 18. században 

örökölte a bibliofil könyvtáros, Antoine 

Magliabech 30 ezer kötetét, melyet az 

végrendeletében a városnak adományozott. Az 

1747-ben megnyílt könyvtár minden velencei, 

később toscanai nyomtatványból megőrzött egyet. 

1861-ben az olasz állam megalakulásakor 

Magliabech könyvtára és a toscanai Palatina 

könyvtár összeolvadt. Ma önálló fondot képeznek 

a firenzei nemzeti könyvtárban, de jóval kisebb 

mérettel, mert a nemzeti könyvtár Arno parthoz 

közeli költözése után az 1966-os árvíz a régi 

könyvállomány nagy részét megsemmisítette. 

Jelenleg ez a könyvtár felel a teljes hagyományos 

és elektronikus olasz könyvkiadás minden 

munkálatáért, a doktori tézisek adatbázisáért, az 

Országos Könyvtári Szolgálat működtetéséért és a 

kötelespéldány-szolgáltatásért, ennek 

következtében az Olasz Nemzeti Bibliográfia 

(BNI) előállításáért. Ezenkívül nagy gondot fordít 

a kulturális örökség védelmére és az e körbe 

tartozó régi dokumentumok, könyvek, képek 

digitalizálására. Ebből a mára több mint 3 

milliónyi képből az interneten digitális 

képkönyvtárat nyitottak az Európai Digitális 

Megőrzés (DPE) keretein belül. A jelenlegi 

állomány 5 812 955 nyomtatott kötetet, 120 ezer 
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folyóiratcímet, 3 716 ősnyomtatványt, csaknem 25 

ezer kötet kéziratot, 29 ezer 16. századi kiadású 

könyvet és 2 696 327 röpiratot őriz. A könyvtár 

nemcsak az egyik leglenyűgözőbb itáliai könyvtár, 

hanem az egyetlen olyan, amely az olasz 

könyvtártörténet minden állomását dokumentálja. 

A Római Központi Nemzeti Könyvtárat 1875-ben 

alapították. 1975-ig a valamikori jezsuiták 

könyvtárának a helyén állt, miután az ő 

gyűjteményük volt az a mag, amely alapját képezte 

a jelenlegi könyvállománynak. Napjainkban a 

Castro Pretorio zónában van. Természetesen – a 

firenzei könyvárhoz és minden nemzeti 

könyvtárhoz hasonlóan – ellátja a nemzeti 

könyvtári feladatokat, de voltak és vannak sajátos 

feladatai is. 1943 és 1981 között itt jelent meg az 

olasz könyvtárak ősnyomtatványainak általános 

katalógusa (IGE). 1989-ben a tudományos kutatás 

céljaira itt hozták létre az olasz köz-és 

magánkönyvtárak kéziratállományát reprezentáló 

100 ezer mikrofilmből álló Kézirat Központot. 

Napjainkban a könyvtár állományát az alábbi 

dokumentumok alkotják: 4 481 248 nyomtatott 

könyv, 7 912 kötet kézirat, 1 945 ősnyomtatvány, 

közel 26 ezer 16. századi könyv, 50 ezer 

folyóiratcím, 20 ezer térkép, 10 ezer rajz és 

metszet, 34 ezer doktori dolgozat. Ugyancsak részt 

vesz számos projektben, mint például A 20. század 

könyvtára, Kiadói és nyomdászjelvények 

(MAR.T.E), Digitális folyóiratok és a Google 

Books.  

A két könyvtár fenntartásának óriási anyagi 

vonzata van. A 2011-es adatok szerint a 

firenzeiben dolgozó 188 alkalmazottból 40 a 

könyvtáros, akik 3 100 871 eurós, a római 

könyvtár 236 alkalmazottjából 74 a könyvtáros, 

akik 2 686 154 eurós évi költségvetéssel dolgoztak. 

Az olasz könyvtárosok egyesülete (AIB) a 

németországi minta alapján és az utóbbi évek 

gazdasági hanyatlását látva erőteljesen harcol a két 

nemzeti könyvtár összeolvasztásáért. A nemzeti 

könyvtárak munkatársainak egy része pedig azért, 

hogy ne egy minisztériumtól függjenek, hanem 

teljesen önállóak lehessenek. Azért, hogy 

függetlenül, még nagyobb odafigyeléssel és 

felelősségvállalással láthassák el mindazokat a 

feladatokat, amelyeket egy nemzet múltjából a 

jövő érdekében és a kultúra szolgálatában 

fontosnak tartanak. 

(Pajor Enikő) 

103/2014 
BERTHIAUME, Guy – RYAN, Pascale: Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec : le choix de la 

convergence In: Bulletin des bibliothèques de France. – 
58. (2013) 6., p. 47-53. 
Res. angol, német és spanyol nyelven 

Kanada Québec tartományának nemzeti könyvtára 
és levéltára 

Feladatkör; Közművelődési könyvtár; Levéltár; Nemzeti 
könyvtár 

A hármas funkciójú Québec tartomány nemzeti 

könyvtára és levéltára (BAnQ) 2006-től működik 

ilyen formában: három intézmény összevonása 

után lát el nemzeti könyvtári és levéltári, valamint 

közkönyvtári feladatokat (http://www.banq.qc.ca/), 

nemre, korra, igényre való tekintet nélkül szolgálja 

évi hárommillió valós és ötmillió virtuális 

látogatóját. A Montreal központjában álló 

könyvtárat 2006 óta több mint 23 millióan 

(naponta kb. tízezren) keresték fel.  

Egy intézmény, három küldetés és tizenkét épület: 

így jellemezhető az épületegyüttes, melynek 

vezetői közül az egyik az igazgatásért és az 

információk szétsugárzásáért, a másik a 

megőrzésért, a harmadik a levéltári munkáért felel. 

A közkönyvtári küldetés része az olvasás, kutatás, 

tanulás, önművelés és kulturálódás, a könyvkiadás 

és a felnőttképzés, a könyvtárak közötti kapcsolat 

erősítése és az állampolgárok bevonása a virtuális 

szolgáltatások fejlesztésébe. Mindez a város 

szívében, a 33 ezer m² alapterületű 

nagykönyvtárban zajlik, melyet a városlakók 

szívesen keresnek fel. (Ebben szerepe van a 

városvezetésnek is, amely az észak-amerikai 

közkönyvtári mintát igyekezett megvalósítani; a 

könyvtár a kapocs a munkahely és az otthon 

között, a „harmadik hely”). 

A nagykönyvtár a többi dokumentációs központtal 

sokrétű és gazdag szakmai kapcsolatot ápol, 

amelynek része a könyvtári-dokumentációs 

szakemberek továbbképzése is. A könyvtár két 

nagy egységéhez biztosítják az ingyenes és nyílt 

hozzáférést, a nemzeti könyvtár több mint 

négymillió dokumentumból álló gyűjteményéhez 

és americana-quebeciana anyagához. A képek, 

zeneművek és az aprónyomtatványok is a 

kulturális örökség részei. A levéltári feladatokat 

hat különböző helyen lévő levéltár látja el, melyek 

szabad hozzáférést nyújtanak az átlagembereknek 

is. Az 59 ezer folyóméternyi anyag 180 ezer 

levéltári dobozban található, emellett 750 ezer 

képet és térképet, 15 millió fotót, képeslapot, 

metszetet és kb. 343 ezer mérnöki és építészeti 

rajzot, 72 ezer filmet, video- és hangfelvételt 

őriznek. 

http://www.banq.qc.ca/
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Bár sok a közös az intézmények tevékenységében, 

a munkafolyamatokban is vannak egyedi 

sajátosságok; közös gondolkodásuk 

eredményeként ezeket teszik közzé olyan 

kiadványokban, mint az új levéltári osztályozási, 

indexelési kézikönyv, melynek megvalósításában 

könyvtárosok és levéltárosok vettek részt, hogy a 

keresőmotorok könnyebben találják meg a 

kérdéses dokumentumokat. Nem vitás, hogy a 

szakszerűen indexelt dokumentumok kevésbé 

vesznek el. Közös szakterminológiát is 

kidolgoztak, melyet alkalmazni kell. A 

megőrzésben és a digitalizálásban is 

együttműködnek; az egyes lépéseket 

egységesítették a rekordok megbízhatóságának és 

minőségének érdekében. A jól szervezett, 

szakszerű és a kölcsönös segítségen alapuló 

munka, adatbevitel, feldolgozás szakszerű alapot 

teremt a minőségi szolgáltatások számára és annak 

az internetes portálnak, amely teljes körű 

kiszolgálást igyekszik biztosítani a tartomány 

lakóinak. A közös munka gyümölcse ezen is 

érzékelhető: a több mint 10 milliónyi rekord 62%-a 

levéltári dokumentumokból származik. 

A tervek szerint a jövőben a könyvtár minden 

szolgáltatása lefedi majd a régiót. Ahogy a québeci 

nemzeti könyvtár előtt a kanadai lebegett 

példaként, most ő lett példakép a szingapúri 

könyvtár és azok számára, akik több intézményt 

kívánnak összevonni. Úgy tűnik, a nemzet 

könyvtár feladatai párosíthatók a nagyváros 

kihívásaival, hogy a felhasználók még 

elégedettebbek legyenek, s közben az összevont 

intézmények munkája is sokkal eredményesebb 

lesz. (A http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-

0047-008 címen elolvasható a tanulmány.) 

(Pajor Enikő) 

104/2014 
BRUCKMANN, Denis [et al.]: Enjeux d’espaces, enjeux 
de publics : l’exemple de la BnF In: Bulletin des 
bibliothèques de France. – 58. (2013) 6., p. 38-42. 
Res. angol, német és spanyol nyelven 

Tér és olvasóközönség: a Francia Nemzeti Könyvtár 
példája 

Felmérés; Használó; Könyvtárépület -nemzeti; Nemzeti 
könyvtár 

Kulturális vagy éppen tudományos projektekből 

egyaránt ismert a jelenség, hogy az intézmények 

sajátos tereket kívánnak szentelni, átalakítani vagy 

hozzácsatolni a már meglévő épületeikhez. A 

Pompidou Központ, a Louvre üvegpiramisa, a 

Branly Múzeum példája ismert mindenki előtt. 

Mindegy, hogy „harmadik helynek” hívjuk-e 

ezeket vagy sem, mindez a felhasználóért történik, 

ő és az ő kívánságai állnak a középpontban. 

A Francia Nemzeti Könyvtár régi és új épületeinek 

újabb átalakításai jól alátámasztják ezt a 

szemléletet. A régi közönség megtartása és 

igényeinek kielégítése mellett egy eddig 

könyvtárba nem járó új közönséget is be akarnak 

vonzani a François Mitterand könyvtár új 

bejáratával, hogy ezzel leegyszerűsítsék a 

látogatók és az olvasók belső térben megteendő 

útjait. Az eredeti bejárat ugyanis sok esetben 

megtalálhatatlan volt, és sok gondot okozott a 

könyvtár látogatóinak. Ez a láthatatlanság előre 

megtervezett, tudatos jelenség, a francia építész 

ötlete volt, de az elmúlt húsz év negatív 

visszajelzései alapján ő maga ismerte fel a 

változtatás szükségességét. Most az általa készített 

„nagy jel” és egy jóval nagyobb fogadópult és tér 

egyértelművé teszi, hol van a könyvtár főbejárata. 

A tájékoztató tábla szerepe ugyancsak újragondolt: 

kulturális információk és minden fontos tudnivaló 

megjelenik rajta. Ugyancsak a bejárathoz került 

egy nagy kávézó, egy új könyvesbolt, 

kiállítóhelyek és minden olyan, ami családiasabbá, 

szívélyesebbé teszi a betérő vendég fogadását. 

A kulturális programok számára ugyancsak sokkal 

jobbnak tűnik, hogy a régi pedagógiai gyakorlat 

színteréül szolgáló két kis terem helyett a 

felhasználók a nagy olvasóterem melletti teremben 

kapnak ízelítőt, mintegy bevezetőt a kultúra, a 

kulturális örökség, a BnF gyűjteményeinek 

légkörébe. A „Haut-de jardin”, a függőkert nevű 

könyvtári részt úgy ismerték, mint a tanulás terét 

nagy termeivel, egy emelvényre állított, 

túldimenzionált íróasztallal és minden olyan 

szigorú kellékkel, ami az iskolai oktatás színterére 

emlékeztetett. Mindezt leváltották mobilabb, 

személyre szabott kis tanulófülkékkel, ami sikert 

aratott az új felhasználók körében. A termekből 

kiemelték a nagy fogadópultokat, otthonosabbá 

téve ezzel a teret, több esetben „szalon” érzést 

váltottak ki ezzel. Ezt a hangulatot fokozza még a 

négyes csoportokban, a margaréta szirmaihoz 

hasonlóan elrendezett audiovizuális eszközök 

elhelyezése is, amely nagyobb nyitottságot, jobb 

közérzetet teremt, mint a régebbi, a fal mellett 

sorjázott vagy máshol elrejtett gépek sora. 

A Richelieu könyvtár, amely bölcsője volt a 

Francia Nemzeti Könyvtárnak, és a köztudatban a 

mai napig is úgy ismerik, mint a tudósok, a kutatók 

könyvtára, ugyancsak meg fog újulni. A szellemi 

nyitottság szimbóluma lesz a kétoldali bejárat – a 

Richelieu és a Vivienne utcák felől. Bárhonnan is 

érkezik majd a látogató, a központi fogadópultnál 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-0047-008
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-06-0047-008
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találja magát, ahonnan közeli bejárása lesz vagy a 

nagyterembe, vagy az újjávarázsolt kávézóba. Az 

új közönséget a különféle pedagógiai és egyéb 

rendezvényekkel akarják becsábítani. Abban 

reménykednek, hogy a historikus épület már 

önmagában hívogató, és ha már egyszer bent van a 

látogató, akkor a rendezvények, az épület 

hangulata és az új átalakítások következtében 

láthatóvá váló nyolc nagy olvasóterem megteszi 

hatását: a belépők itt is ragadnak. Vagyis az 

építészeti kulturális örökség bevonzza a 

kíváncsiskodókat, akik felhasználóvá is válnak. Az 

ovális nagyterem és egyéb speciális helyszínek 

hasonló átalakításon esnek át. A nagy kockázat 

abban rejlik, hogy ezek az átalakítások 

meghozzák-e a kívánt eredményt: a régi közönség 

mellett az új megjelenését. 

(Pajor Enikő) 

105/2014 
KOVÁČ, Mišo A.: Jubilujúca Matica slovenská a 
Slovenská národná knižnica In: Knižnica. – 14. (2013) 
9., p. 48-51. 

A jubiláló Matica slovenská és a Szlovák Nemzeti 
Könyvtár 

Könyvtártörténet -nemzeti; Nemzeti könyvtár 

A cikk a Matica slovenská 150. évfordulója 

alkalmából az egyesület keletkezésével és a 

nemzeti könyvtárhoz való viszonyával foglalkozik. 

Hogyan járult hozzá a Matica a nemzeti könyvtár 

létrejöttéhez, hogyan újította meg a nemzeti 

könyvtár a Maticát a sorsfordító 1968-as és 1989-

es évek után. 

A nemzeti könyvtár a Matica által megteremtett 

szellemi és kulturális örökségnek köszönhetően 

jött létre. A Maticához kötődik számos más 

kulturális intézmény létrejötte is, amelyek a 

társadalmi akadályok, betiltások ellenére is 

megalakultak. 

A könyvtári gyűjtemény kezdetben egyesületi 

keretekben működött a Szlovák Nemzeti Múzeum 

és a Szlovák Ház kereteiben 1941-től. 1948 után itt 

intézményesültek a tudományos intézetek és 

kiadók, bár ez az időszak nem nagyon kedvezett a 

nemzeti gondolatnak. Matica slovenská néven 

1954-ben létrejött a nemzeti könyvtár, amely 

könyvtári, bibliográfiai, levéltári és muzeális 

feladatokat is ellátott. A kétlakiság a Matica 

munkatársai között 1954 áprilisától a nemzeti 

könyvtár és a könyvtári intézet megalapításával is 

folytatódott. Ez erőteljesen megjelent a százéves 

1963-as jubileumi év és az 1968-as események 

során is. A Matica szellemiségének megújításáért 

folytatott küzdelem a könyvtár dolgozói között 

1968-cal kezdődött, a Matica slovenská történeti 

bibliográfiájának kiadásával. A munkatársak 

pozitív aktivitása 12 programadó pont 

megfogalmazásában jelent meg, amelyet sokszor 

idéztek, és amely máig érvényes elveket rögzített a 

nemzeti kultúra és anyanyelv védelmében. Az 

1963-as jubileumi megemlékezések fő célja az 

intézmény történetének értékelése volt. Közvetett 

célja a politikai szervek meggyőzése arról, hogy a 

nemzeti könyvtárnak új épületre van szüksége, 

hiszen ekkor nem volt elégséges munkaterület és 

raktári biztonság sem. A túrócszentmártoni 

augusztusi százéves jubileum során sikerült az új 

könyvtárépület alapkövét lerakni. Az események 

résztvevői az ekkor éppen politikai pozícióba 

kerülő A. Dubček és J. Lenárt voltak, az alkalomra 

terjedelmes könyvet is megjelentettek. Ebben 

azonban nem esett szó arról, hogy mi zajlott a 

háttérben. Az akkori Kommunista Párt titkára és 

egyben a Csehszlovák Köztársaság elnöke, 

Antonín Novotný betiltotta az augusztusi 

ünnepséghez kapcsolódó felvonulást, és az alapkő 

letételét a nyilvánosság kizárásával engedélyezte. 

Novotný a túrócszentmártoni új épületet „valami 

kis könyvtárnak” minősítette, és helyette az 

ostravai bányászati főiskola könyvtárának építését 

gyorsította föl. Ekkor Lenárt lett a kormányfő, aki 

az építést leállította. 

1967 májusában volt a Maticához kapcsolódó 

mozgalom évfordulója, 1968 tavaszára elkészült a 

Szlovák Nemzeti Tanács első törvényjavaslatának 

koncepciója a Matica slovenskáról. Az 1968-as 

csehszlovák tavasz elfojtása és a megszállás után 

az ún. „normalizálás” keretében elbocsájtásokra 

került sor. 

2000-től kezdve mindkét intézmény életében 

megújulásra került sor, amely a Matica és a 

nemzeti könyvtár szétválásához vezetett. Mindkét 

intézmény életében megindult az önállóvá válási 

folyamat. A Matica olyan egyesület, amely a 

nemzeti kulturális törekvések egyesítőjévé, 

megtestesítőjévé vált 1863-as létrejötte óta. A 

Szlovák Nemzeti Könyvtár dokumentációs és 

információs tevékenységet folytat, a Matica 

kulturális tevékenységei között könyveket ad ki, 

amelyeket a könyvtár feldolgoz és megőriz. 

Vitathatatlan mindkét intézmény kulturális szerepe 

és fontossága, amely hozzájárul Szlovákia szlovák 

és más nemzetiségű polgárai művelődéséhez és 

fejlődéséhez. A kulturális térben mindkét 

intézménynek fontos helye és küldetése van. 

(Prókai Margit) 
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106/2014 
RACHINGER, Johanna: Die Österreichische 
Nationalbibliothek und ihre Vision 2025 In: Bibliothek. – 
37. (2013) 3., p. 288-292. 
Res. angol nyelven 

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár távlati terve, a Vision 
2025 

Digitalizálás; Jövő könyvtára; Nemzeti könyvtár; 
Prognózis 

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár (ÖNB) 2012-ben 

távlati terveit bocsájtotta a nyilvánosság elé Vízió 

2025. Tudás a holnap világa számára címmel. 

Nem előrejelzésről van szó, hanem annak 

meghatározásáról, hol tart majd az ÖNB 2025-ben. 

Az a legfontosabb, hogy reflektáljon arra a 

társadalmi értéktöbbletre – és ezt szemléletesen 

közölje is a nyilvánossággal –, amit a könyvtárak, 

főleg a nemzeti könyvtárak a jövőben is nyújtani 

fognak. E mögött az a meggyőződés rejlik, hogy a 

dinamikusan fejlődő digitális tudástársadalomban 

rendkívül fontos a könyvtárak jövőjének 

megtervezése, ha nem akarjuk, hogy a fejlemények 

legázolják őket, és a történelem hátsóudvarában 

találják magukat. A tudomány és a kutatás világa 

bizonyára egész más, mindenesetre főleg digitális 

lesz 2025-ben. 

A Vízió 2025 az ÖNB-ben folytatott széles körű 

megbeszélés-sorozat eredménye. Szilárd 

társadalmi értékekből indul ki, melyek az ország 

központi könyvtárát jellemzik, és melyek a 

jövőben is megmaradnak. Az ÖNB az alábbi 

alapelvek mellett kötelezi el magát: szabad 

hozzáférés a tudáshoz, az innováció, a képzés és a 

felelősség. A fenti értékekből kiindulva és a 

nemzeti könyvtár történetileg kialakult feladataira 

vonatkoztatva a vízió öt fontos pontja rajzolódik ki 

az ÖNB számára: 1) a digitalizálás, 2) a tudás 

biztosítása, 3) egyszerű, hálózati hozzáférés a 

tudáshoz, 4) a tudományos kutatás aktiválása, 5) 

széles kulturális kínálat. A cikk ezután részletesen 

ismerteti az öt pontot, majd kiemeli a könyvtárak 

fejlődéséhez nélkülözhetetlen feladatait. (A Vision 

2025 elolvasható a http://www.onb.ac.at/files/ 

OENB_Vision2025_20121016.pdf címen.) 

(Murányi Lajos) 

Lásd még 82, 115 

Felsőoktatási könyvtárak 

107/2014 
BOWMAN, Adam C.: 24-hour academic libraries : 
adjusting to change In: Journal of access services. – 10. 
(2013) 4., p. 217-239. 

24 órában nyitva tartó felsőoktatási könyvtárak 

Felsőoktatási könyvtár; Igény; Munkaszervezés; 
Nyitvatartási idő; Személyzet 

A tanulmány célja az volt, hogy feltárja azokat a 

felsőoktatási könyvtárakban alkalmazott 

intézkedéseket, amelyek a 24 órás nyitva tartás 

bevezetésekor és működtetésekor sorra kerülnek. 

Öt mélyinterjút készítettek 24 órát nyitva tartó 

felsőoktatási könyvtárak jelenlegi vezetői szintű 

könyvtárosai körében. A feltáró interjúkból 

kiderült, hogy hasonló intézkedésekre került sor a 

biztonság, a költségvetés, az alkalmazottak 

feladatai, az épületbe jutás, az információkhoz való 

hozzáférés és a szolgáltatások megfelelő szakmai 

szintjének megőrzése tekintetében. Apróbb 

különbségek csak a személyzet számában, a 

képzettségi szintjében, a kínált előnyökben, 

szakmai gyakorlatban és a munkaerőben volt 

tapasztalható. A hasonlóságok érdekes bepillantást 

engedtek a 24 órás könyvtári működésbe. A 

szerzők megállapításai összhangban voltak a 

korábbi kutatások eredményeivel részleteiben is 

(olvasói igények, költségvetési korlátok, 

szolgáltatások, az épület méretei terén). 

Valószínűsíthető, hogy a leírt információk alapján 

hasonló lépéseket fognak tenni a 24 órás 

szolgáltatásra vállalkozó felsőoktatási könyvtárak. 

(Autoref.) 

108/2014 
HURST, Susan: Current trends in UK university libraries. 
– Bibliogr. In: New library world. – 114. (2013) 9/10., p. 
398-407. 

Aktuális trendek a brit egyetemi könyvtárakban 

Egyetemi könyvtár; Jövő könyvtára; Prognózis 

A brit felsőoktatási intézmények között nagy 

versengés van kialakulóban, mivel csökken az 

állami támogatás, nőnek a tandíjak, várhatóan 

csökkennek a hallgatói létszámok, és – egyebek 

mellett – nehezebbé válik a külföldi hallgatók 

fogadása is. Megfigyelhető, hogy a felsőoktatásban 

http://www.onb.ac.at/files/OENB_Vision2025_20121016.pdf
http://www.onb.ac.at/files/OENB_Vision2025_20121016.pdf


   
 

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/2  e-27 

a minőség fogyasztóközpontú értékelése és a 

hallgatói élmény kerül előtérbe; ez a szemlélet a 

könyvtárakban is megmutatkozik. 

A felsőoktatási könyvtáraknak folyamatosan 

igazolniuk kell finanszírozásuk jogosságát mind az 

állam, mind az intézmény előtt. A piachoz való 

alkalmazkodásuk és a hallgatói élmény növelésére 

való törekvésük főként a következő négy területet 

érinti: a könyvtári tereket, a gyűjteményeket, a 

szolgáltatásokat és a személyzetet. 

A könyvtári terek tanulási terekké, virtuális 

tanulási környezetté és információs közterekké 

alakulnak át. A fejlesztések során növelik a 

számítógépes munkaállomások számát, a tanulási 

tereket drót nélküli hálózatokkal látják el, továbbá 

közösségi életre és csoportos tanulásra alkalmas, 

rugalmasan alakítható tereket hoznak létre. 

A gyűjteményekre szánt költségvetés több mint 

kétharmadát elviszik az elektronikus folyóiratok. A 

jövőben várható az e-könyvek előretörése is; 

eljöhet az az idő, amikor választani kell, hogy 

nyomtatott vagy e-könyveket szereznek-e be. 

Megeshet, hogy néhány intézményben a beszerzési 

döntéseket teljességgel átveszik az oktatók és a 

használók (ezekkel egyébként is szoros az 

együttműködés). A várható kihívások: a használók 

igényeihez igazodva könnyen kezelhető 

interfészeket kell kialakítani, amelyek az egész 

gyűjteményben egyszerre keresnek; népszerűsíteni 

kell az intézmény egyedi gyűjteményeit; fel kell 

vállalni a kutatási adatok, tananyagok és virtuális 

tanulási rendszerek kezelését. 

A hagyományos szolgáltatásokat (pl. helyben 

használat, könyvtárközi kölcsönzés) háttérbe 

szorítják az automatizált szolgáltatások, a távoli 

(campuson kívüli) és a virtuális hozzáférés. A 

könyvtárak sok helyen közös irányítás alá kerülnek 

a hallgatóknak nyújtott egyéb szolgáltatásokkal. A 

csökkenő költségvetések ellenére a könyvtárak 

igyekeznek bővíteni szolgáltatásaikat (példák: 

információszolgáltatás e-mailben és a közösségi 

médián keresztül, a könyvek és laptopok önálló, 

automatikus kölcsönzése a hét 7 napján, napi 24 

órában). Fontos lehetőséget ad a könyvtári ellátás 

javítására az intézmények közötti együttműködés, 

különösen a távoktatásban részt vevők és a külföldi 

hallgatók esetében. Nő az igény a személyre 

szabott szolgáltatások iránt, és a nagyközönség is 

szeretné használni a felsőoktatási könyvtárakat. 

Ami a személyzetet illeti, a munkabérekre szánt 

összegek csökkennek a költségvetésben, ezért 

csökken a könyvtárosok létszáma (ma már 550 

használóra jut egy könyvtáros szakember a 

felsőoktatási területen). A könyvtárosok feladatai 

új teendőkkel bővülnek: foglalkozniuk kell a 

szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekkel, a 

licencekkel, e-tanulási tartalom létrehozásával és 

kezelésével, digitális írástudás és információs 

készségek oktatásával, marketinggel és 

támogatásszerzéssel. A használók képzése iránt 

minden eddiginél nagyobb igény mutatkozik. 

(Hegyközi Ilona) 

109/2014 
NYGRÉN, Ulla: Change and leadership In: 
Scandinavian public library quarterly. – 46. (2013) 4., p. 
12-13. 

A változás és a vezetői munka 

Egyetemi könyvtár; Felsőoktatási intézmény; Vezetés 

Finnországban 2010. január 1-jével új felsőoktatási 

törvény lépett életbe. A reform csökkentette az 

intézmények számát, és nagyobb önállóságot adott 

számukra, továbbá jelentős hatást gyakorolt a 

könyvtárak irányítására is. A könyvtárak 

igazgatóitól ma már elvárják, hogy – a korábbi, 

szakmai tudásra alapuló vezetési módszerek 

alkalmazása helyett, amelyet nem tartanak 

szükségesnek – új típusú vezetői kompetenciákkal 

rendelkezzenek, különösen a pénzügyi irányítás és 

a változásmenedzsment területén. 

A könyvtár ma már nem magától értetődő része 

egy-egy egyetemnek, hanem – a többi 

infrastrukturális szolgáltató részleghez hasonlóan – 

befektetésnek tekintik, és megtérülését értékelik. A 

könyvtárigazgatónak képesnek kell lennie arra, 

hogy nyomon kövesse és elemezze, hogy boldogul 

az intézmény gazdasági-pénzügyi tekintetben, 

mennyire hatékony a működése. A vezetőknek és a 

beosztott munkatársaknak a reformokkal is 

foglalkozniuk kell, a változások kezeléséhez 

szükséges készségeknek kell birtokában lenniük. 

A Turkui Egyetem két felsőoktatási intézmény 

integrálásával alakult meg. Maga az egyetemi 

könyvtár is két intézmény egyesülésével jött létre, 

és ezt követően alapos reformokon ment keresztül. 

Hét tanszéki könyvtárból három tudományterületi 

könyvtár alakult. 

Az átalakulás egy olyan projekthez kapcsolódott, 

amelyet az egyetem elnöke kezdeményezett. Célja 

az adminisztratív és támogató szolgáltatások 

ésszerűsítése és a költségek csökkentése volt. A 

könyvtár számára ennek keretében egy, az 

egyetemi közösség és a könyvtárosok 

képviselőiből álló bizottság megfogalmazta a 2016. 

évre szóló jövőképet, amely a szolgáltatások iránti 

igényekből indult ki. Eszerint a tudományterületek 

számára szóló speciális szolgáltatások a 

tudományterületi könyvtárakba kerülnek, a 
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szolgáltatásokat előkészítő belső 

munkafolyamatokat pedig a központi könyvtárban 

összpontosítják. 

Az előkészületben lévő változásoktól mindenki 

mást vár: az egyetem vezetése gazdaságos, 

hatékony és olcsó működést; a használók releváns 

információt és gördülékeny szolgáltatásokat; a 

könyvtár munkatársai pedig biztos és értelmes 

munkát. A változások –minden nehézség ellenére – 

mindig óriási lehetőséget képviselnek a vezetők 

számára. 

(Hegyközi Ilona) 

Lásd még 88, 89, 90, 91, 114, 117, 125, 130, 131, 

134, 138, 141, 144, 147, 150, 153 

Közművelődési könyvtárak 

110/2014 
GOULDING, Anne: The Big Society and English public 
libraries : where are we now?. – Bibliogr. In: New library 
world. – 114. (2013) 11/12.., p. 478-493. 

A Big Society és az angol közkönyvtárak: hol tartunk 
most? 

Feladatkör; Közművelődési könyvtár; Társadalmi 
kezdeményezés; Társadalmi követelmények 

Az angol közkönyvtárak is kénytelenek 

szembesülni a költségvetési megszorításokkal, 

amelyek csökkenő nyitva tartást, redukált 

létszámokat, alacsonyabb beszerzési kereteket 

valamint emelkedő büntetési tételeket, magasabb 

beiratkozási és egyéb díjakat eredményeztek. A 

helyi önkormányzatokat ez arra ösztönözte, hogy a 

helyi közösséggel és a privát szférával való 

intenzívebb együttműködéssel oldják meg a 

közszolgáltatásokat a „Big Society” elképzelés 

szellemében. 

A Big Society (Nagy Társadalom) a David 

Cameron miniszterelnök vezette konzervatív párt 

ötlete volt, amely a közösség közszolgáltatásokba 

való szélesebb körű bevonását kezdeményezte. 

Három kulcsmozzanata, hogy (1) a 

közszolgáltatások ellátásába bevonják a 

magánszféra intézményeit, (2) az embereknek 

nagyobb beleszólást engednek a helyi ügyek 

alakulásába, (3) a közösség tagjai által ellátott 

tevékenységeket kezdeményeznek jellemzően 

önkéntes alapon.  

Az elképzelés támogatói szerint a szolgáltatások 

így jobban a közösség igényei szerint alakulnak, 

bátorítják a civilek részvételét a közügyekben, 

segítenek felismerni az egyéni és a helyi értékeket, 

növelik a közösség erejét. Ezzel szemben kritikusai 

úgy vélik, hogy a Big Society nem más, mint a 

kormány kétségbeesett költségcsökkentési 

kísérlete, amelyből csak a jobb módú egyének és 

önkormányzatok tudnak jól kijönni. 

A közkönyvtári szektorban a Big Society 

mindhárom pillére megfigyelhető. Több példa is 

van arra Anglia-szerte, hogy vállalkozásokat is 

bevonnak a közkönyvtárak működtetésébe. 

Egyetlen esetben került sor a könyvtár tényleges 

magánkézbe adására. Komoly veszélyt jelent 

ebben az esetben, hogy csak a költségek radikális 

csökkentésével tudnak profitot elérni, és nem a 

színvonal emelésével. Szintén kockázatot jelent, 

hogy egy vállalat szívesebben koncentrál a 

mérhető és igazolható kimenetekre (tagság, 

forgalmi adatok stb.) mintsem a tényleges – a 

használók életminőségét javító – eredményekre. 

A közösség bevonását a könyvtárak jellemzően a 

saját tereik közhasználatba adásával, helyi 

közösségekkel való együttműködésekkel és a 

helyiek döntésekbe való beleszólásának 

támogatásával érik el. Pozitívum, hogy a 

közösséggel együtt hozott döntések relevánsabbak 

lehetnek, ugyanakkor az emberek igen kis része 

érzi úgy, hogy valóban hatással lehet ezekre. 

A közösségi tevékenységek terén jellemző az 

önkéntesség, amelynek két modellje van: (1) a 

bevonásos modellben az önkéntesek értéket adnak 

az alapszolgáltatásokhoz, az (2) átruházásos 

modellben a csoport tagjai átveszik a szolgáltatás 

működtetését. 

Ideális esetben az önkéntesek nem a 

létszámleépítések során elveszített munkatársak 

pótlására szolgálnak, de a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy ez reális veszély. Önkénteseket 

igazán széles körben a könyvet házhoz típusú 

szolgáltatásokban alkalmaznak. Az önkéntesek 

bevonása megoldást jelenthet a különböző – 

nehezen megszólítható – társadalmi rétegekkel 

való kapcsolatteremtésre. 

Az átruházásos modell eredményét jelentik a 

közösség által vezetett könyvtárak, amelyeknek 

kétféle típusa van. Az elsőben nem vállal szerepet 

az önkormányzat, a másodikban azt azzal 

együttműködésben működtetik. A közösség által 

vezetett könyvtárakkal kapcsolatban felmerül, 

hogy ezek mennyire tekinthetők a könyvtári ellátás 

részének, egyáltalán vonatkozik-e rájuk a 

könyvtári törvény. Szintén kérdéses a 

fenntarthatóságuk. Teljesen önkéntes alapon csak 

nagyobb létszámú közösségek esetében szoktak 

hosszabb távon is működőképesek maradni az 

intézmények. 
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A Big Society elképzelés megvalósulása tetten 

érhető az angol közkönyvtárak működésében, de 

az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ötlet 

inkább szól a pénzek elvonásáról, mint a helyi 

értékek erősítéséről. 

(Tóth Máté) 

111/2014 
JAEGER, Paul T.[et al.]: Democracy, neutrality, and 
value demonstration in the age of austernity. – Bibliogr. 
In: The library quarterly. – 83. (2013) 4., p. 368-382. 

Demokrácia, semlegesség és ezek értékének 
felmutatása a megszorítások korában 

Feadatkör; Hatékonyság; Közművelődési könyvtár; 
Társadalmi követelmények 

A közkönyvtár és a demokrácia kapcsolata régóta 

magától értetődő, már-már misztikus toposz, a 

szakma alfája és ómegája. A köztudatban a 

könyvtár a demokrácia közvetítőjeként él: az 

információk forrása és csatornája, a közösség 

tagjainak támasza a tanulásban, művelődésben, az 

önálló véleménnyel bíró, öntudatos polgárrá 

nevelődésében. 

A politikai és anyagi támogatás megszerzéséhez 

azonban nem elégséges, hogy a könyvtárak saját, 

demokráciában betöltött szerepüket számadatok 

nélküli, retorikai eszközként használják. A 

támogatásszerzést tovább nehezíti, hogy a 

könyvtárak hagyományos politikai semlegessége 

nem teszi lehetővé a lobbizást, az egyik vagy 

másik párt mellett való elköteleződést. Az 

értékként számon tartott könyvtári semlegességet 

azonban napjainkban sok kritika éri, és valós voltát 

sokan és sokféleképpen cáfolják. 

A Reagen- és Thatcher-érában uralkodóvá vált 

neoliberális gazdasági szemlélettel kombinált 

újkonzervatív politikai eszmerendszer, majd 

később a globális gazdasági válság egyre jobban 

megkérdőjelezte a közösségi javak értékességét. Ez 

az uralkodóvá vált közgazdasági szemlélet semmit 

nem ismer el, aminek nem látja materiális értékét. 

A döntéshozók a busás anyagi hasznot közvetlenül 

nem termelő oktatási és kulturális intézményeket – 

így a könyvtárakat is – folyamatos 

megszorításokkal sújtják. Márpedig igen nehéz 

közgazdasági értékmérőkkel kimutatni a 

könyvtárak által nyújtott hiteles információ, a 

képzés, az irodalom, a kultúra, a közösségi térben 

való rekreáció gazdasági hasznát. Hogy mégsem 

lehetetlen, az látható a közoktatásban már 

kialakított mutatókból, melyekkel alá tudják 

támasztani tevékenységük kifizetődő voltát, és 

amelyek hatással bírnak a politikai döntéshozásra 

is. A könyvtáraknak követniük kell a példát. A 

politikusokat és döntéshozókat ugyanis a 

könyvtárak fontosságának egyszerű sulykolásával 

nem lehet eltántorítani a megszorító 

intézkedésektől, csak meggyőző és gyakorlatias 

demonstrációval. A mechanikus mutatók helyett – 

mint a beiratkozott olvasók és a kölcsönzések 

száma – a szolgáltatások, a használóknak nyújtott 

információk, a programok közösségre gyakorolt 

hatását kellene láthatóvá tenni. Egy 2010-es 

tanulmányból tudjuk például, hogy az internet 

segítségével állást kereső 30 millió ember közül 

3,7 millióan a könyvtár által nyújtott internetes 

lehetőségek segítségével jutottak munkához, és 

lettek szociális ellátottakból újra adófizető 

polgárokká. Hasonlóképpen ki lehetne mutatni a 

könyvtárnak a helyi gazdasági fejlődésre, a 

lakosság egészségi állapotára, az oktatásra 

gyakorolt pozitív, gazdasági vonatkozású hatásait 

is. 

A csöndes beletörődés és a semlegesség 

hangoztatása a jelenlegi, megszorításokat pártoló 

politikai és gazdasági környezetben nem megfelelő 

hozzáállás. Hatékony stratégiát kell kialakítani, 

mellyel a forrásosztó döntéshozók meggyőzhetők a 

könyvtárak gazdasági, társadalmi 

kifizetődőségéről. 

(Fazokas Eszter) 

112/2014 
MAINKA, Agnes [et al.]: Public libraries in the knowledge 
society : core services of libraries in informational world 
cities. – Bibliogr. In: Libri. – 63. (2013) 4., p. 295-319. 

Közkönyvtárak a tudástársadalomban: a könyvtárak 
alapvető szolgáltatásai az információs 
világvárosokban 

Feladatkör; Információs társadalom; Közművelődési 
könyvtár; Szolgáltatások; Társadalmi követelmények 

Az információs városok a tudástársadalom 

prototípusos terei. A közkönyvtárak fontos 

szerepet játszanak az információs városok digitális, 

intelligens, tudás- és kreatív infrastruktúrájának 

részeként. A könyvtáraknak helyi tényezőkként 

gazdasági értékük van az információs városok két 

terében, a fizikaiban és a digitálisban. Emiatt 

osztották a szerzők a könyvtári szolgáltatásokat két 

fő csoportra, digitális és fizikai könyvtárra. 31 

meghatározott esetében empirikusan vizsgálták 

közkönyvtáraik alapvető szolgáltatásait weblapjaik 

tartalomelemzése segítségével. Továbbá 

tanulmányozták a könyvtárak közösségi média 
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tevékenységét. Sok könyvtár ingyenes e-

dokumentumokat (főleg e-könyveket, e-

folyóiratokat és bibliográfiai adatbázisokat) 

biztosít olvasóinak. A könyvtárak digitális 

tájékoztatást is nyújtanak, elsősorban elektronikus 

levélben és webes űrlapokon. A közösségi 

médiában való jelenlétük a Facebookon és a 

Twitteren közzétett információkkal történik. 

Majdnem minden vizsgált könyvtár vonzó 

építészeti látványosságot képvisel környezetében. 

A gyermekek számára biztosított terek mellett a 

könyvtárakban tanulásra és együttlétre, kisebb 

mértékben moduláris, munkára alkalmas terek is 

vannak. A legtöbb könyvtár biztosít wifit az 

épületen belül, több mint a felükben alkalmazzák 

az RFID technológiát. A prototípusos 

közkönyvtárnak a tudásalapú társadalomban két 

alapvető szolgáltatása van, (1) digitális 

szolgáltatásokkal segíti a város és régió lakosságát, 

a vállalatait és a közigazgatását, nevezetesen e-

dokumentumokkal és tájékoztató szolgálattal, 

felhasználóival pedig a közösségi médián keresztül 

kommunikál, (2 ) fizikai tereket biztosít a 

találkozásra, tanulásra és munkavégzésre, valamint 

helyet a gyermekek és más csoportok számára is 

egy olyan épületben, mely a város látványossága. 

(Autoref.) 

Lásd még 86, 142 

Mozgókönyvtárak 

113/2014 
OČIPKOVÁ, Ľudmila: Druhé desaťročie bibliobusu In: 
Knižnica. – 14. (2013) 11-12., p. 31-34. 

A bibliobusz második évtizede 

Mozgókönyvtár; Szolgáltatások használata; Támogatás -
más országnak 

Az 1993-as év Svidník (Felsővízköz) könyvtárának 

életében meghatározóvá vált egy új könyvtári 

információs szolgáltatás, a mozgókönyvtári ellátás 

bevezetése miatt. A holland-szlovák mintaprojekt 

Szlovákiában egyedülálló módon két bibliobusz 

elindítását tette lehetővé. 

A holland kormány 1990-ben határozta el a kelet-

európai térség támogatását, amelyet követően 

1992-ben megszületett az együttműködési 

megállapodás a könyvtári szolgáltatások 

fejlesztésére. A holland partnerkönyvtár az akkori 

svidníki járási könyvtárral lépett kapcsolatba. A 

választás azért esett rájuk, mert a járás területén 

sok aprófalvas, kis lélekszámú település található, 

így itt ez a szolgáltatástípus a legjobb megoldás. A 

bibliobuszok a város és a vidék közti fizikai és 

mentális távolság leküzdésére is alkalmasak voltak, 

jó alternatívát jelentettek a stagnáló vidéki 

könyvtárak helyett. 1993. október 23-án állt 

szolgálatba a két busz 74 település 20 ezer főnél 

nagyobb lakossága számára. A heti menetrenddel 

közlekedő buszok a településeken 15–60 percet 

töltöttek. Az 1994-es adatok szerint a 3400 

könyvtárhasználó több mint 141 ezer könyvtári 

egységet kölcsönzött, és összesen 60 ezer látogató 

kereste fel a buszokat. A kétéves kísérleti 

mintaprojekt azt igazolta, hogy a mobil 

szolgáltatás sikeres, ezért 1995-től folytatódott a 

program. Kezdetben a Libris integrált rendszert 

használták, de 2010-től a bibliobuszok is átálltak 

az országosan egységes VIRTUA integrált 

könyvtári rendszerre, amely a harmadik generációs 

integrált rendszer bevezetésével a KIS3 projekt 

során valósult meg. 

1993-ban a buszok állománya 14 788 könyvtári 

egységből állt, amely mára 31 417 egységre 

növekedett. A buszokon egyszerre összesen 3000 

(különböző típusú) dokumentum található, melyek 

többsége szlovák nyelvű, de idegen nyelvű és a 

kisebbségek nyelvén megjelenő dokumentumokat 

is kínálnak. Az állományt a buszokon tematikus 

rendben, 27 téma köré csoportosítva helyezték el. 

Az elmúlt 20 év alatt az egyik buszt kivonták a 

forgalomból a rossz állapota miatt, 15 évig (2008-

ig) szolgálta a közönséget. Jelenleg 60 településen 

a több mint 20 ezer lakost egy busz látja el két 

térségben, a páros és páratlan heteken felváltva 

közlekedve. 

A busz a használóinak nemcsak kölcsönzést és 

könyvtárközi kölcsönzést biztosít, az előjegyzés és 

hosszabbítás, a házhoz szállítás, a bibliográfiai, 

tájékoztató, információs és reprográfiai 

szolgáltatás is elérhető általa. Ezeken kívül 

változatos kulturális és ismeretterjesztő 

előadásokat, foglalkozásokat is kínál. Az elmúlt 20 

évben számos olvasásnépszerűsítő programot, 

akciót szerveztek: 1993 és 2012 között összesen 

516 rendezvényt. A bibliobuszos szolgáltatást a 

közös projekt során 1995-ben vándorkiállítás 

népszerűsítette. 

A húsz év alatt a bibliobuszok összesen 2 millió 

könyvtári egységet kölcsönöztek, ez évente 

átlagosan 100 ezer kölcsönzést jelentett. 1993 és 

2012 között 500 ezer látogató kereste föl a 

mozgókönyvtári szolgáltatást, ami évente 

átlagosan 24 ezer látogatót jelentett. 

A húsz évvel ezelőtt Svidníkben indított projekt 

sikeresnek bizonyult, teljes értékű könyvtári-
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információs szolgáltatásokat nyújtott nemcsak a 

települési, hanem az iskolai könyvtárak számára is. 

Hozzájárult ahhoz, hogy a vidéken élőkhöz a 

városlakókéhoz hasonló könyvtári szolgáltatások 

eljussanak, a vidékiek hátrányos helyzete 

csökkenjen, esélyeik javuljanak. 

(Prókai Margit) 

Tudományos és szakkönyvtárak 

114/2014 
VOOS, Claudia: Schätze im Schlaraffenland : 
archäologische Bibliotheken in Rom : 
Auslandsaufenthalt mit dem Erasmus-Program In: BuB. 
– 65. (2013) 11-12., p. 772-775. 
Res. angol és francia nyelven 

Régészeti könyvtárak Rómában: tanulmányúti 
beszámoló 

Egyetemi könyvtár; Szakkönyvtár -történettudományi 

A bonni egyetem régészeti és kulturális 

antropológiai intézetének könyvtárosa egy hétre 

Rómába látogatott a Sapienza Egyetem 

ókortudományi tanszékére, hogy tapasztalatokat 

szerezzen arról, milyen körülmények között 

dolgoznak ottani kollégái, s melyik könyvtárba 

járnak a német diákok, ha egy vagy két félévre 

Rómába mennek tanulni. 

A Sapienza 130 ezer diákjával Európa legnagyobb 

egyeteme. A szerző először az ókortudományi 

tanszék három prézens könyvtárát kereste fel, 

melyek egy épületben, de más-más emeleten 

helyezkednek el: 1. az ókori régészet, 

keresztény/középkori régészet és etrusz-

kológia/italica, 2. a görög és latin filológia, 3. az 

ókortörténet, topográfia és epigráfia könyvtára. 

(Az őskor régészeti könyvtára egy másik épületbe 

került más intézetek könyvtáraival egyetemben.) 

Az ókortudományoknak nagyjából kétszáz diák 

hallgatója van.  

Az ókori régészeti könyvtár 50 ezer kötetét öt 

teremben üvegajtós szekrényekben használják a 

napi három órás nyitva tartás alatt. (Az egyetem 

könyvtárai a Sebina rendszert használják), az 

online katalógusban a tételek lelőhelyét is 

feltüntetik (http://opac.uniroma1.it/SebinaOpac 

RMS/Opac?sysb=GR_1). 

Az 1667-ben alapított Alessandrina könyvtár is az 

egyetem területén van (egymillió kötet, köztük 700 

ősnyomtatvány), de 1975 óta már a kulturális tárca 

alá tartozik (http://www.alessandrina.lib-

rari.beniculturali.it/). Az egyetemen kívül számos 

külföldi akadémia és kulturális intézet rendelkezik 

jelentős régészeti könyvtárral Rómában. A belga, 

dán, egyiptomi, holland, román, svéd mellett a 

britek, franciák és a németek is fontos 

intézményekkel rendelkeznek.  

A cikk végén a szerző a Német Régészeti Intézet 

(Deutsches Archäologisches Institut) római 

részlegének (http://www.dainst.org/de/ 

department/abteilung-rom?ft=all) korszerű 

könyvtárát mutatja be. 

(Murányi Lajos) 

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak 

Lásd 136 

MMuunnkkaaffoollyyaammaattookk  ééss  sszzoollggáállttaattáássookk

Állomány, állományalakítás 

115/2014 
BURGESS, Lucie: De l’accumulation des connaissances 
à l’intelligence des connaissances : la stratégie de 
contenu de la British Library, 2013-2015 In: Bulletin des 
bibliothèques de France. – 58. (2013) 6., p. 54-62. 
Res. angol, német és spanyol nyelven 

A British Library tartalomstratégiája 2013–2015-re 

Állománygyarapítás; Hozzáférhetőség; Középtávú terv; 
Nemzeti könyvtár 

A világ egyik legnagyobb könyvtára, a 150 milliós 

British Library (BL) egyik fő célja, hogy hozzáférést 

biztosítson a nyomtatott és elektronikus kulturális 

örökséghez felnőttek, fiatalok, szakemberek számára 

tanulás információkeresés és kedvtelés céljából. 

Nincs olyan egyéni, kereskedelmi vagy tudományos 

kérés, amit ne teljesítenének. Éppen ezért nagy 

http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=GR_1
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=GR_1
http://www.alessandrina.librari.beniculturali.it/
http://www.alessandrina.librari.beniculturali.it/
http://www.dainst.org/de/department/abteilung-rom?ft=all
http://www.dainst.org/de/department/abteilung-rom?ft=all
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felelősséggel jár a kötelespéldányok megszerzése, 

hiszen a BL még csak 40 éves hivatalosan. 

2012-ben átdolgozták a könyvtár 

gyűjteményfejlesztési stratégiai tervét, melynek 

kulcsszavai a tartalom és az összekapcsolás lettek, 

vagyis a tartalom és a hálózat összekötése. Mindezt 

szigorú válogatási szempontok alapján teszik. 

Mindent gyűjtenek, ami a nemzeti kulturális örökség 

körébe tartozik, és minden olyat is, ami az Egyesült 

Királyságban készült. A könyvtár 14,9 millió fontos 

éves beszerzési keretéből minden évben óriási 

összegeket fizetnek értékes egyedi vagy ritka 

darabokért (a válság miatt csökkenő forrásai ellenére 

is). Nagy-Britannia a tudományos publikációk egyik 

legnagyobb kiadója és fogyasztója. A világ 

tudományos cikkeinek 6%-a itt születik. A 

legfrissebb felmérések is igazolják, hogy az angol 

cikkek tudományos színvonala, újszerűsége és 

sokrétűsége kiváló. A nemzeti könyvtár is részt vesz 

e kiválóság elérésében nemcsak saját kutatógárdája, 

és a kutatókat kiszolgáló információszolgáltatása, 

hanem a felsőoktatási könyvtárakkal közösen 

létrehozott gyűjtemény, a UK Research Reserve 

révén is. 

A folyamatos technológiai fejlődés állandóan új 

helyzet elé állítja a könyvtár kb. kétszáz magasan 

képzett szakemberét. A hatalmas mennyiségű adattal 

tudni kell bánni az új elvárásoknak megfelelően. 

Ezek egyike a felhőkbe ágyazott adathalmaz, melyet 

kérésre állítanak össze, vagy az új fizetős 

szolgáltatások, mint a Netflix (filmes) vagy a 

Bloom.fm (zenei). A felhasználók fő elvárása már az, 

hogy bárhol vagy otthon hozzáférhessenek a 

szükséges információkhoz. Szerintük a könyvtárak 

úgy működjenek, mint az Amazon vagy a Google 

(információk, vásárlás, letöltés, megosztás egy 

helyen). A Google Scholar és a Microsoft Academic 

Research tudatja, mely tartalmakért kell fizetni, és 

melyekért nem. Az e-book tulajdonosok az 

OverDrive vagy a NetLibrary szolgáltatását 

használják. Újabban bérlet váltható ezekhez vagy 

olyan streaming modellekhez, mint a Scribd. 

Ma már minden nagy angol kiadó szolgáltat 

digitalizált tartalmat. Az STM Publishing szinte nem 

is ad ki nyomtatásban semmit, pedig a 

képzőművészet és a humán tudományok terén még 

jelen van. A digitális változat kedvező az információ 

visszakeresése szempontjából, lehetőséget ad a 

szöveg- és adatbányászatra is; a tartalmak mind 

dinamikusak (hiperlinkek, videók, 3D-s applikációk 

stb. vannak bennük). A hagyományos cikkek 

esetében ez nehezebb. A legégetőbb gond a 

szükséges pénz előteremtése, s nehéz helyzeteket szül 

a nyílt hozzáférésű publikálás terjedő gyakorlata, 

melyet már monográfiáknál is alkalmaznak 

(Knowledge Unlatched, Springer Open). A BL 

szívesen vesz részt ebben is (pl. az Europe PubMed 

Central-lal közösen). Jóllehet a felhasználók részére 

mindez ingyenes, a kiadók, könyvtárak számára 

jelentős anyagi vonzata van, hiszen egy teljes 

rendszert kell működtetniük hosszú távon. 

A BL már 2010-ben közzétette tervét (Víziónk 2020-

ra), amelyben nemcsak kiáll a szabadon elérhető 

információszolgáltatások mellett, hanem számos 

projektben bizonyítja is ezt a véleményt. Éppúgy 

részt vesz a Google-projektben, mint a 40 millió 

folyóirat vagy a több millió, arab világról szóló oldal 

digitalizálásában. Az elvek a gyakorlatban testet 

öltenek: a BL tudatosan fejleszti állományát, egyes 

témákhoz újszerű szolgáltatásokat nyújt, amit olvasói 

igények határoznak meg. Kutatók, egyetemi 

szakemberek részvételével portálok készülnek 

(Broadcast news stb.), melyek mobilon, a Twitteren 

és a Facebookon is elérhetők. A jövőben elsősorban 

az elektronikus dokumentumokra helyezik a 

hangsúlyt: 2020-ra el akarják érni, hogy az állomány 

kb. 70%-a így legyen használható. (Mindezt a 

közösségi felhasználók ingyenes munkája is 

kiegészíti.) A BL úgy akar modern könyvtár lenni, 

hogy megőrzi eredeti funkcióját, de a felhasználók 

elvárásaihoz és technika újdonságaihoz igazítva. 

(Megtekintésre javasolt helyek a http://ww.bl.uk/, 

http://www.bl.uk/2020vision, http://www.web 

archive.org.uk és a http://sounds.bl.uk/ ) 

(Pajor Enikő) 

116/2014 
LÓPEZ, Ania – MAYR, Peter: EVA 
(ErwerbungsVorschlags-Assistant) assists in collection 
building! Using ILL data for patron-driven acquisition In: 
Interlending & document supply. – 41. (2013) 4., p. 122-
127. 

Az EVA segít a gyűjteményfejlesztésben. 
Könyvtárközi kölcsönzési adatok felhasználása a 
használó által irányított beszerzésben 

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Együttműködés 
-regionális; Integrált gépi rendszer; Könyvtárközi 
kölcsönzés; Munkafolyamat 

A Duisburg-Esseni Egyetem Könyvtára 

esettanulmány keretében vizsgálta az EVA 

(ErwebungsVorschlags-Assistent) számítógépes 

alkalmazás működését a könyvtárközi 

kölcsönzéssel és a könyvvásárlással 

összefüggésben. Ennek az eszköznek a bevetésével 

azt szerették volna elérni, hogy megszűrjék a 

könyvtárközi kölcsönzési kéréseket, csökkentsék 

számukat, ugyanakkor hasznos beszerzési 

javaslatokat gyűjtsenek össze. 

http://ww.bl.uk/
http://www.bl.uk/2020vision
http://www.webarchive.org.uk/
http://www.webarchive.org.uk/
http://sounds.bl.uk/sound-maps%23
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A projekt 2010-ben indult egy szakdolgozat 

témájaként, majd létrehozták az EVA prototípusát, 

végül pedig rendszeres szolgáltatás lett belőle. Már 

korábban is gyakorlat volt, hogy a könyvtárközi 

kölcsönzési kéréseket felhasználták a 

gyarapításban a beszerezni kívánt művek 

deziderátumainak készítésére. Az EVA 

alkalmazásánál a következő alapelvekből indultak 

ki: 1. el kell kerülni a szükségtelen könyvtárközi 

kéréseket, 2. meg kell oldani, hogy a 

szakreferensek gyorsan és könnyen dönthessenek a 

könyvtárközi kérés szükségességéről, 3. maga a 

termék legyen alkalmazható más könyvtárakban is. 

Kidolgoztak egy standard és egy alternatív 

munkafolyamatot. A standard munkafolyamatban a 

kéréseket ellenőrzik, hogy megfelelnek-e bizonyos 

kritériumoknak (van-e ISBN, a mű kapható-e, 

milyen nyelvű, mikor jelent meg). A kéréseket a 

használók egy segédletet használva témakörök 

szerint is besorolják, és megadják azt is, mennyi 

várakozási időt tudnak engedni. Az azonnal 

kielégítendő kéréseket a könyvtárban eleve 

könyvtárközi kölcsönzési kérésként indítják, de 

adataikat az EVA tárolja. Ha viszont a használó 

képes várni, könyvtárközi kölcsönzés helyett a 

könyv beszerzését indítják el, és erről az olvasót 

tájékoztatják. Az alternatív munkafolyamat abban 

különbözik ettől, hogy a könyvtárközi kölcsönzési 

folyamatot nem szakítják meg, az adatokat viszont 

párhuzamosan tárolják az EVA rendszerben. Az 

egyes szakreferensek tájékoztatást kapnak a 

szakterületükön felmerült igényekről. 

A projekt eredményeképpen létrejött a rendszer 

három modulból álló prototípusa. Az első modul 

azzal foglalkozik, alkalmasak-e könyvtárközi 

kölcsönzési kérések beszerzési kérésként való 

kezelésre. A második modul voltaképpen egy 

webes interfész, amely a szakreferenseket szolgálja 

a kérések feldolgozása során (értesítés e-mailben, 

visszacsatolás stb.). A harmadik modul az olvasók 

életét hivatott megkönnyíteni: az ügyintézést segít 

nyomon követni, és a tájékozódást szolgálja. 

Az EVA 2011. szeptember 30-án állt üzembe. A 

cikk írásakor, 2013 májusában 24 könyvtár 

használta, közülük 13-an az alternatív 

munkafolyamatot. Általánosságban véve a 

könyvtárközi kérések 30%-a felel meg a 

követelményeknek, és kerül át az EVA 

rendszerébe. 

Az EVA működését 2012-ben értékelték a 

Duisburg-Esseni Egyetem Könyvtárában. A 

használók ebben az évben közel 34 ezer 

könyvtárközi kölcsönzési kéréssel éltek. Az EVA 

rendszerébe bő 13 ezer kérés került be (39,3%). 

Ezek közül közel 2000 tételt vásároltak meg. 

Érdekesség, hogy 600 esetben a megrendelés 

teljesítésének elhúzódása miatt mégiscsak igénybe 

vették a könyvtárközi kölcsönzést. 1700 esetben 

sikerült elkerülni a könyvtárközi kölcsönzést. 

Az EVA rendszer használatát a könyvtárakban 

nem tették kötelezővé. A használók az újításra 

visszafogottan reagáltak, szinte észre sem vették, 

viszont igencsak örültek, amikor az új 

szerzeményekkel találkoztak. A témakörök 

megállapítását meglepően jól végezték el. Mindent 

egybevetve: az EVA – bár természetesen nem 

tudja pótolni a szakreferensek tudását – alkalmas 

és hasznos kiegészítő eszköznek bizonyult a 

használók által irányított beszerzések terén. 

(Hegyközi Ilona) 

117/2014 
RÖSCH, Henriette: Nutzergesteuerte Erwerbung für 
gedruckte Publikationen : das Projekt NEprint an der 
Universitätsbibliothek Leipzig In: BuB. – 65. (2013) 10., 
p. 676-678. 
Res. angol és francia nyelven 

Hagyományos dokumentumok gyarapítása 
használói kezdeményezéssel. A Lipcsei Egyetemi 
Könyvtár NEprint projektje 

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Használó; 
Igény 

A Lipcsei Egyetemi Könyvtár 

(Universitätsbibliothek Leipzig, UBL) ötlete, hogy 

bevonja olvasóit az állománygyarapítás 

munkájába, három célból eredt: hogy (1) növelje a 

gyarapítás hatékonyságát, (2) fokozza az olvasók 

elégedettségét, (3) támaszkodjon szakértelmükre és 

tapasztalataikra. 

Az e-könyvek gyarapításába számos könyvtárban 

bevonják az olvasót, de saját katalógusból történő 

könyvbeszerzésre csak az UBL vállalkozik: 

nemcsak saját állományadataikat szerepeltetik, 

hanem „idegeneket” is. Ha keresés közben az 

olvasó olyan fontos címre bukkan, ami nincs (még) 

meg a könyvtárnak, meg is rendelheti. Az ötlet 

megvalósíthatóságát tesztelendő az UBL 2012 

májusában kétéves kísérleti programot indított 

NEprint néven (az NE az olvasói beszerzés 

rövidítése), ami nem az addigi munkamenet 

megváltoztatásáról szól, csupán annak 

kiegészítéséről, amely főleg a speciális 

tudományos irodalom beszerzését célozza meg. 

A programhoz tartalmi, szervezési és műszaki 

feltételeket kellett biztosítani. Először is olyan 

nyílt forrású keresési rendszerre (Open Source 

Discovery System) volt szükség (a VuFindra esett 

a választás), ami az indexelést és az idegen adatok 
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megjelenítését is megoldja a helyi rendszer 

igénybevétele nélkül. Az adatforrások és szállítók 

értékelése után a Nielsen Book Datara esett a 

választás: a cég 16 millió rekordot kínál a 

nemzetközi (főleg angol nyelvű) piacon, s az 

adatok lehetővé teszik a formális és tartalmi 

ismérvek szerinti szelekciót, osztályozási rendszere 

(BIC) alapján pedig az egyetem igényeihez 

igazítható a kínálat. Ezután végezték el az ISBN-ek 

alapján a duplumszűrést az egyetemi könyvtár 

állományában és az e-könyvek gyűjteményében, 

végül a fennmaradó 105 ezer tételt töltötték be 

online katalógusukba. (A rekordok 90%-a 

rendelkezik kiegészítő leírással vagy ismertetéssel, 

26%-a tartalomjegyzékkel is.) 

Hetente érkeznek a frissítések MARC21 

formátumban. Ha az olvasó ilyen tételre akad a 

katalógusban, egy rövid szöveg közli, hogy a cím a 

könyvtárban nincs meg, de javasolhatja beszerzését 

(kérheti könyvtárközi kölcsönzésben is). A 

megrendeléshez az olvasónak regisztrálnia kell: 

ekkor informálják az árról és a beérkezés várható 

időpontjáról, és kérik, indokolja a beszerzés 

szükségességét, s nevezze meg a szakterületet is. A 

jóváhagyás után indul a rendelés: a szakreferens 48 

óráig visszatartja ellenőrzésre a rendelést, azután 

feladja, és értesíti az olvasót is. A beérkezésig 

elvégzik az osztályozást, a könyv raktári jelzetet is 

kap, hogy azonnal kölcsönözhető legyen, ha 

megjön. A projekt időtartama alatt a MissingLink a 

beszállítójuk; a külföldi megrendeléseket 8–15 nap 

alatt érkeznek be. 

Az első évben 773 rendelés futott be, ezekből 430 

könyvet (60%) szereztek be 40 eurós átlagárral. 

Témájuk szerint főleg társadalomtudományi, 

néprajz, filozófiai könyvek ezek. (Az elutasított 

kérések száma a párhuzamosan futó e-könyv 

projekt miatt ilyen magas: az e-könyvek élveznek 

elsőbbséget.) A NEprint program egyik hozadéka 

az olvasók és a könyvtár szorosabb kapcsolata, a 

másik, hogy a szakreferensek számára a hiányzó 

művek és az új témák értékelésének egyik eszköze 

lett. A pozitív eredmények nyomán adatbázisukat 

német nyelvű szakirodalommal is bővíteni 

kívánják. 

(Murányi Lajos) 

118/2014 
UMLAUF, Konrad: Von der aparten Beschaffungsreise 
bis zu Patron Driven Akquisition : Theorie und Praxis 
des Bestandsaufbaus heute : Rahmenbedingungen, 
Handlungsfelder, Instrumente, Standards In: BuB. – 65. 
(2013) 10., p. 670-675. 
Res. angol és francia nyelven 

A hagyományos beszerzéstől az olvasók által 
kezdeményezett beszerzésig: az állományépítés 
elmélete és gyakorlata napjainkban 

Állománygyarapítás; Együttműködés -belföldi; Használó; 
Igény 

A Humboldt Egyetem könyvtártudományi 

tanszékének professzora az állománygyarapítás 

német szakirodalmának rövid áttekintése után 

azokat a keretfeltételeket veszi sorra, melyek az 

állományépítés számára fontosak. 

(1) Jogszabályok és útmutatók (a vásárlás, csere, 

ajándékok, licencek stb. jogi szabályozása, a 

kötelespéldányokra vonatkozó jogszabályok, a 

Német Kutatási Alap /DFG/ – elsősorban a fő 

gyűjtőkörök elosztására vonatkozó – útmutatója, a 

gazdálkodásra jogszabályok) 

(2) A szállítók üzleti modelljei és szállítási 

feltételei (az Egyesült Államokban a keresett és 

népszerű e-könyvek zöme nem jut el a nyilvános 

könyvtárakba, de filmek és zenei dokumentumok 

esetében is megesik – ez Németországban is 

előfordul, ha kisebb mértékben is, hálózati 

kiadványok esetében). A felsőoktatási könyvtárak 

keretük 47%-át e-kiadványokra fordították 2012-

ben. A csomagban kínált könyv- és folyóirat-

előfizetések inkább konzorciumok keretében 

történnek, de számos kényszerrel is járnak. A 

konzorciumok kezelte nyílt hozzáférésű 

kiadványok új lehetőségeket kínálnak, de 

bonyolultabbá is teszik a helyzetet. 

(3) A nyilvános könyvtárak zöme kistelepüléseken 

működik. (Németország népességének a fele 27 

ezer lakos alatti településeken él – ennek 

megfelelően a könyvtár éves költségvetési keretük 

is alacsony.) 

(4) A hálózat előnyeit a nyilvános könyvtárak is 

felismerték: Észak-Rajna–Vesztfália 31, 

Szászország 12, Baden-Württemberg 14 könyvtára 

működtet közös digitális könyvtárat. A cselekvési 

terep középpontjában a beszerzendő 

dokumentumok kiválasztása áll, amihez 

elengedhetetlen a piac – de lényeges a kereslet, a 

használati adatok – ismerete és a jó gyűjtőköri 

szabályzat. (Ideális esetben a gyűjtőkörnek 

megfelelő profil szerint a beszállító végzi el a 

kiválasztást, leírást, jelzetelést is.) 

Az állományépítés szerves része az apasztás és 

gondozás is. A szükséges személyzet és munkakör 

tekintetében a nyilvános könyvtárak esetében 

empirikus tapasztalatok állnak rendelkezésre, míg 

az egyetemi könyvtárak szakembereinek 

felkészültségéről sok vita folyik, sok tapasztalat lát 

napvilágot a szaksajtóban. Egy gyűjtőköri 

szabályzat megfogalmazásának módszertani 
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eszköze a tudományos könyvtárakban az ún. 

Conspectus vagy származékai, a nyilvános 

könyvtárakban pedig a feladatot végző 

munkatársak segédletei; állománycsoportok szerint 

szerepelnek a szelekció kritériumai (a beszerzés 

gyakorisága, célcsoport, kedvelt vagy nem gyűjtött 

kiadványtípusok stb.). A nyilvános könyvtárak 

zömében írásban rögzítik a gyarapítási elveket, 

míg a tudományos könyvtárakban kevésbé tesznek 

így – de egyik sem tesz különbséget a van és a kell 

között. A könyvtárosok szelekciós módszerei is 

széles skálán mozognak. A folyóiratok 

gyarapításába gyakran bevonják az olvasókat is. 

A cikk befejező részében a gyarapítás gyér 

szabványaival és a szükséges pénzügyi keret 

meghatározásával foglalkozik a cikk, melyet 

bőséges irodalomjegyzék zár. 

(Murányi Lajos) 

Lásd még 94 

Feldolgozó munka 

119/2014 
Albrecht, Rita [et al.]: Cloudbasierte Infrastruktur für 
Bibliotheksdaten : auf dem Weg zu einer Neuordnung 
der deutschen Verbundlandschaft In: Bibliothek. – 37. 
(2013) 3., p. 279-287. 
Res. angol nyelven 

Felhő alapú infrastruktúra könyvtári 
munkafolyamatokhoz 

Gépi könyvtári hálózat; Információtechnológia; Integrált 
gépi rendszer; Közös katalogizálás 

2012 októberében a Német Kutatási Alap 

(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) a 

meglévő infrastruktúra újjátervezésének 

elősegítése érdekében támogatási programot 

indított az információs szolgáltatások 

újjászervezésére, amelyet a német Tudományos 

Tanácsnak a könyvtári hálózatok jövőjére 

vonatkozó ajánlásai írtak elő. A „Könyvtári 

infrastruktúra és helyi rendszerek” témakörében a 

hesseni (HeBIS), a bajor (BVB) és a berlin-

brandenburgi (KOBV) könyvtári hálózat által 

kezdeményezett „A könyvtári adatok felhő alapú 

infrastruktúrája” nevű programot a DFG 

jóváhagyta. A projekt célja a könyvtári 

munkafolyamatok és szolgáltatások felhő alapú 

környezetbe helyezése. A hagyományos közös 

katalógusokat és helyi rendszereket fokozatosan 

váltják fel a nemzetközi szolgáltatási platformok. 

A projekt munkacsomagjai a német egységesített 

besorolási adatoknak és további szolgáltatásoknak 

erre a platformra való integrálását is tartalmazzák. 

(Autoref.) 

120/2014 
KROEGER, Angela: The road to BIBFRAME : the 
evolution of the idea of bibliographic transition into a 
post-MARC future. – Bibliogr. In: Cataloging & 
classification quarterly. – 51. (2013) 5-8., p. 873-890. 

BIBFRAME: a MARC utáni jövőhöz vezető átmenet 

Dokumentumleírási szabályzat; Formátum -gépi; Gépi 
dokumentumleírás 

2012-ben jelentette be a Kongresszusi Könyvtár 

BIBFRAME elnevezéssel azt a metaadat-modellt, 

amely új szereplője lehet a MARC felváltását célzó 

törekvéseknek. A BIBFRAME az RDF (Resource 

Description Framework) keretrendszeren alapul, 

valamint lehetővé teszi a strukturált adatok Linked 

Data néven ismertté vált webes közzétételét és 

összekapcsolását. Nem végleges modellről van 

szó, hanem vitára bocsátott anyagról, amelynek 

alakulását és a vele kapcsolatos vitairatokat 

mutatja be a szerző. 

Roy Tennant 2002-es cikkét a MARC leváltásáról 

öt évvel megelőzte az FRBR (Functional 

Requirements for Bibliographic Records), vagyis a 

bibliográfiai tételek funkcionális követelményeire 

vonatkozó modell megjelenése, amely azonban 

nem tört lándzsát egyetlen metaadat-szabvány 

mellett, viszont nem találta kielégítőnek a MARC-

ot, amely a MARC 21 szabvány elfogadásával sem 

lett egységes. Ugyancsak Tennant javasolta az 

XML-alapú METS (Metadata Encoding and 

Transmission Standard) metaadat-kódolási és -

átviteli szabványt digitális objektumok rögzítésére. 

A BIBFRAME szintén XML-alapú és megfelel a 

Tennant által lefektetett követelményeknek. Karen 

Coyle figyelmeztetett arra, hogy a MARC 

rekordstruktúra XML-formátumra történő alakítása 

senkit sem fog arra ösztönözni, hogy 

megváltoztassa a MARC-rekord alapvető 

szerkezetét. 

2006-ban Karen Calhoun többek között azt is 

felvetette, hogy hagyják el a Kongresszusi 

Könyvtár tárgyszórendszerének használatát. A 

BIBFRAME azonban az ellenőrzött szókincs 

mellett áll ki. 

2008-ban jelent meg és heves reakciókat váltott ki 

a Kongresszusi Könyvtár munkacsoportjának a 

jelentése On the Record címen. Újra kívánták 
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fogalmazni a bibliográfiai számbavétel fogalmát, 

tágabban értelmezve azt a hagyományos 

katalogizálásnál, kierjesztve a könyvtárak falain 

túlra. Tervezték az FRBR megvalósítását és 

hangsúlyozták az ellenőrzött szókincs, valamint a 

besorolási adatok egységesítésének fontosságát. 

2009-ben Martha Yee saját, az RDF-re alapozott 

modellt dolgozott ki a katalogizálási szabályokra. 

Coyle úgy látta, hogy Yee – a könyvtárosok 

többségéhez hasonlóan – bibliográfiai rekordokban 

gondolkozik, miközben az RDF nem 

rekordformátum, hanem csak adatok közötti 

relációk kifejezésének eszköze. Yee 

gondolatkísérlete nem az alkalmazást célozta, 

viszont a vita, amelyet keltett, illusztrálja, hogy 

mivel kell megküzdeniük a könyvtárosoknak, hogy 

megértsék a szemantikus web, az RDF és adatok 

összekapcsolása fogalmait. Yee és Coyle munkája 

egyúttal jó bevezetés az RDF-be. Az OCLC 2001-

ben nyilvánosságra hozott jelentésében az áll, hogy 

számos, a magkészleten kívüli MARC-címke 

esetében alacsony a konzisztencia szintje. Ebben a 

jelentésben olvashatjuk azt is, hogy az FRBR és az 

RDA megvalósítására nem alkalmas a MARC, 

tehát meg kell teremteni közte és a többi metaadat-

séma közötti átjárhatóságot.  

2011-ben az RDA egyesült államokbeli tesztjét 

koordináló bizottság jelentésében határozottan 

amellett foglalt állást, hogy az RDA-t nem szabad 

alkalmazni, amíg a MARC helyettesítésére 

irányuló folyamat még zajlik. Tény, hogy mind a 

mai napig nincsen megegyezés arról, hogy a 

MARC-ot „nyugdíjba kellene küldeni”. 

A BIBFRAME (Bibliographic Framework 

Transition Initiative vagy Bibliographic 

Framework Initiative) kezdeményezés inkább 

bibliográfiai környezet, mintsem formátum kívánt 

lenni. Az utóbbi évtized szakirodalma a RDF-

alapú, rugalmas és kiterjeszthető, XML-kódolású 

egyedkapcsolat modellként írja le, amely MARC 

21 bibliográfiai adatokból átalakítással nyerhető. 

A BIBFRAME Authority fogalma az ellenőrzött 

szókincs fogalmára és használatára épít. Be kíván 

vonni eddig nem alkalmazott MARC egységes 

besorolási rekordokat. Bevezetése óta többször 

aktualizálták a modellt és a MARC rekordok 

átalakításának kódját. 

(Koltay Tibor) 

121/2014 
MIKŠOVSKÁ, Nataša: Retrospektivní konverze (nejen) v 
českých knihovnách In: Čtenář. – 65. (2013) 10., p. 317-
319. 

Retrospektív konverzió (nem csak) a cseh 
könyvtárakban 

Konverzió 

A 20. század 60-as éveiben megjelentek az első 

lyukkártyás berendezések, amelyek a könyvtári 

rendszerek automatizálását vetítették előre. A 

teremnagyságú számítógépekkel egy időben 

megindult a katalogizálás szabványosítása. A 70-es 

években megjelentek az első generációs OPAC-ok, 

a jelenlegiek a második generációhoz tartoznak, a 

harmadik generációjuk kísérleti fejlesztési fázisát 

éli. 

A könyvtárak előtt két lehetőség nyílt meg a 

katalóguscédulák tartalmának adatbázisokba való 

átmentésére: a retrospektív katalogizálás és a 

retrospektív konverzió. A rekatalogizálás 

visszamenőleges kézi felvitelt jelent, míg a 

konverzió a létező tételek digitális formában, képi 

vagy strukturált tartalommal való online 

megjelenítését biztosítja. A retrospektív konverzió 

módszerei könyvtáranként eltérőek. A 

rekatalogizálás rendkívül idő- és költségigényes 

folyamat, ezért csak speciális gyűjtemények esetén 

javasolt alkalmazása, ha a retrospektív konverzió 

nem elégséges. 

Világviszonylatban a retrospektív konverzió 

folyamatába nagy cégek szoftveres, „kulcsrakész” 

megoldással kapcsolódtak be. A retrospektív 

konverzió helyzete a világon nagyon eltérő képet 

mutat, az USA-ban már a 60-as években, 

Európában csak a 70-es években kezdődött. 

Kontinensünkön a 90-es évek politikai eseményei 

hoztak fordulatot a kelet-európai államok esetében. 

Mára a folyamatok összehasonlíthatóvá váltak a 

fejlett és fejlődő országok között. A harmadik világ 

országaiban a könyvtárak automatizálása ma is 

reménytelennek tűnő folyamat. Afrikai és bizonyos 

ázsiai országokban lassabban terjed a könyvtári 

szabványok és az IT összehangolása, de számukra 

segítséget jelenthetnek a világszinten elért 

eredmények, pl. a kész rekordletöltést biztosító 

WorldCat, OCLC. 

A cseh nemzeti könyvtárban 1989 után nyílt 

lehetőség a retrospektív konverzióra. 2000-től a 

cseh könyvtárakban erre nemzeti szinten 

egységesen a VISK 5 alprogram keretében kerül 

sor, amely világviszonylatban is az elsők közé 

sorolja az országot. A nagy külföldi szolgáltatók 

helyett Csehországban hazai vállalkozások felé 

fordultak. 1994-ben a nemzeti könyvtárban a cseh 

COMDAT társasággal szerződve, állami 

támogatással indult a retrospektív konverzió. Az 

1997–2000 közötti programban megvalósult a 20. 

századi cseh dokumentumtermés interneten és CD-
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ROM-on való elérése, feldolgozása. A VISK 

(Könyvtárak nyilvános információs szolgáltatása) 

program keretében az 5. alprogram biztosítja a 

retrospektív konverziót, melynek során 2000 és 

2004 között összesen 28 millió cseh koronát 

fordítottak a feladatra korszerű hardver- és 

szoftverháttér biztosításával. A retrospektív 

konverzió nemzeti programja keretében 2005 és 

2013 között folytatódott a beruházás, melynek 

célja az volt, hogy legalább képi formátumban 

minden katalógus váljon elérhetővé, legyen 

szkennelve. Összesen 65 könyvtár csatlakozott a 

nemzeti könyvtár által koordinált projekthez, 

melyben 1,7 millió új tételt rögzítettek, és 1,2 

milliót szkenneltek. További 75 millió korona 

beruházást kapott a program, amellyel a nemzeti 

könyvtár két általános alapkatalógusa teljes 

feldolgozásra került, néhány speciális 

gyűjteménnyel együtt (zenei, orosz, szláv 

anyagok). 

A cseh retrospektív konverzióról a 

http://retrokon.nkp.cz oldalon lehet bővebb 

információkat találni. A RETROKON 

technológiával a nemzeti könyvtár négy szinten 

foglalkozik: szkennelés és hozzáférés, átírás, 

strukturálás (tagelés), revízió. Minden szinthez a 

COMDAT cég fejlesztett programot. 2009 és 2011 

között a RETROBI rendszer kidolgozásával egy 

másik cég a cseh irodalomtudomány 

cédulakatalógusának retrospektív bibliográfiai 

adatfeldolgozását vállalta az 1775–1945 közötti 

időszakra. 

A cseh könyvtárak túlnyomó többségében a 

katalógusok szkennelése befejeződött, a 20. 

századi cseh könyvtermés és részben a 19. századi 

is elkészült, hozzáférhető. Optimista becslések 

szerint a cseh könyvtárakban 2015–2020 között, 

pesszimista jóslatok szerint 2050-ig teljesen 

befejeződik a retrospektív konverzió. 

(Prókai Margit) 

Információkeresés 

122/2014 
CHEN, Xiaotian: Journal article retrieval in an age of 
open access : how journal indexes indicate open access 
articles. – Bibliogr. In: Journal of web librarianship. – 7. 
(2013) 3., p. 243-251. 

Folyóiratcikkek visszakeresése a nyílt hozzáférés 
korában. Hogyan jelzik a nyílt hozzáférésű 
folyóiratok közleményeit az indexek? 

Cikk; Elektronikus folyóirat; Gépi információkeresés; 
Hozzáférhetőség 

Mivel a nyílt hozzáférésű (OA) folyóiratcikkek 

száma drámaian megnőtt, itt az ideje, hogy 

felmérjük, hogyan keresik vissza a folyóiratcikk-

indexek az ingyenes és előfizetéses folyóirat-

közlemények teljes szöveget. A tanulmány 471 

nyílt hozzáférésű cikkből álló mintát használt a 

cikkek visszakeresésének összehasonlítására, s a 

vizsgálat a Google Scholar, a PubMed és a Scopus 

adatbázisára terjedt ki, ahol a Scopus képviselte az 

előfizetéses folyóiratindexeket. A tanulmány két 

csoportra osztja a nyílt hozzáférésű folyóiratok 

cikkeit, aranyra és zöldre. Az „arany” cikkek olyan 

folyóiratokban jelennek meg, melyek szabadon 

hozzáférhetővé teszik összes cikküket az 

interneten, a többi a zöld kategóriához tartozik. A 

tanulmány megállapítja, hogy mindhárom index 

jelezni tudja így vagy úgy az „arany” cikkek 

elérhetőségét, de drámaian más a helyzet a „zöld” 

cikkek tekintetében: a Google Scholar a cikkek 96 

százalékának ingyenes teljes szövegét képes 

jelezni, míg a PubMed mindössze 29, a Scopus 

pedig nulla százalékát. Az előfizetéses 

folyóiratindexek és az OpenURL linkfeloldók 

jelenleg sem tudják jelezni a „zöld” teljes szövegek 

elérhetőségét, tehát meg kell oldaniuk ezt a 

problémát, ha az OA korszaknak is meg akarnak 

felelni. Addig is a könyvtárosoknak érdemes 

kihasználniuk a Google Scholar és a PubMed 

előnyeit olvasóik jobb kiszolgálása érdekében. 

(Autoref.) 

123/2014 
DAVIES, Richmond – WILLIAMS, Dorothy: Towards a 
conceptual framework for provider information 
behaviour. – Bibliogr. In: Journal of documentation. – 
69. (2013) 4., p. 545-566. 

Elméleti keretrendszer az információszolgáltatók 
információs magatartásához 

Információkeresés; Használói szokások 

A „humán információs magatartást”, vagyis az 

ember tájékozódási szokásait, információkeresési 

és -szerzési módszereit, annak folyamatait nagy 

mennyiségű szakirodalom tárgyalja. Ebben számos 

modell, elmélet és gyakorlati kutatás, felmérés 

leírása található. A könyvtár- és 

információtudományi szakirodalom azonban 

elsősorban a „felhasználó”, azaz az 

információnyújtó szervezettől független, külső 

informálódóra koncentrál. Igen kevés szó esik a 

http://retrokon.nkp.cz/
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tájékoztató tájékozódásáról, azaz az 

információellátó, az információhoz való 

hozzáférést biztosító szervezeten belül dolgozó 

szakember információs magatartásáról, 

tájékozódási módjáról. 

Jelen cikk az egyes információszolgáltató 

személyre és az intézményre, amelyben dolgozik, 

próbál koncentrálni. Ennek érdekében áttekintve a 

szakirodalmat, feltárva a terminológiai 

következetlenségeket és az információs magatartás 

(information behaviour) számos különféle 

meghatározását, a probléma interdiszciplináris 

megközelítését javasolja. Átveszi a termelési 

környezetben kifejlesztett „értéklánc” modellt, egy 

olyan információs értéklánc megalkotásához, ami 

rávilágít az intézmény szolgáltatásaihoz értéket 

adó tevékenységekre (az információs viselkedésen 

belül). A pszichológiából a percepció, kogníció, 

emóció, motiváció dimenzióinak figyelembevétele 

ajánlatos az információs magatartás 

tanulmányozása során. További újdonságként 

szolgál az információs magatartás hagyományos 

modelljeihez egy új megközelítés, a tapasztalt 

hatás beépítése a teljes viselkedés leírásának 

érdekében. A gyakorlatban ugyanis, ha bármely 

intézményben, szervezetben változásokat vezetnek 

be, alapvető fontosságú a munkatársak 

véleményének kezelése. A negatív felfogás 

befolyással bír az emocionális státust jellemző 

motivációra, mindez pedig befolyásolhatja az 

információs magatartást. 

Az információs magatartás teljes világát csak 

akkor tudjuk helyesen feltárni, ha kellő figyelmet 

fordítunk az információszolgáltatók információs 

magatartására is, ugyanis az ő szerepük a 

meghatározó a szolgáltató–használó viszony 

fenntartásában. 

(Mohor Jenő) 

124/2014 
MORATO, Jorge Luis [et al.]: Evaluation of semantic 
retrieval systems on the semantic web. – Bibliogr. In: 
Library hi tech. – 31. (2013) 4., p. 638-656. 

A szemantikus információ-visszakereső rendszerek 
értékelése a szemantikus weben 

Gépi információkeresési rendszer; Információkeresési 
rendszer értékelése; Számítógép-hálózat 

Tizenkét rendszert értékeltek négy csoportba 

sorolva. Az ontológia-keresőmotorok közé tartozik 

a Swoogle (http://swoogle.umbc.edu/), a Sindice 

(http://sindice.com/) és a Watson 

(http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI/). A 

metaadat-keresőmotorok között van a Linked 

Open Vocabulary LOV (http://lov.okfn.org/ 

dataset/lov/index.html) és a DataHub 

(http://datahub.io/). A kézimunkával összeállított 

ontológia-katalógusok körében található a DAML 

Ontology Library (www.daml.org/ontologies/) és a 

Protege Ontologies (http://protegewiki.stan 

ford.edu/wiki/Protege_Ontology_Library). 

Metaadat-katalógus a UKOLN metadata resource 

(http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources/), a 

Topic Maps’ PSIs (http://psi.mchapman.com/ 

vl/index), az RDA vocabulary 

(http://rdvocab.info/) és az Open Metadata 

Registry (http://metadataregistry.org/vocabulary/ 

list.html). 

A sémák kezelésében (interoperabilitás, 

formalizálás, interaktivitás és szemantikai keretek) 

a metaadat-keresőmotorok és az ontológia-

keresőmotorok teljesítettek a legjobban. Az 

utóbbiak azért, mert elősegítik a felhasználók 

közreműködését és támogatják a séma elemei 

közötti viszonyok definiálását. 

A szemantika kezelése (egyértelműsítés, 

többnyelvűség, szinonimák, kiterjeszthetőség stb.) 

tekintetében az ontológia-katalógusok és az 

ontológia-keresőmotorok voltak a legjobbak. A 

keresőkérdéseket az ontológia-keresőmotorok és a 

metaadat-keresőmotorok kezelik a legjobban, 

mivel kontextualizált fogalmi kereséseket képesek 

végezni, amelyekkel szemantikus 

dokumentumokhoz jutunk. 

Az összesített eredmények alapján az ontológia-

katalógusok jó eredménye a sémakezelés és a 

szemantika kezelése térén nyújtott teljesítménynek 

köszönhető. Az ontológia-keresőmotorok második 

helyezése a keresőkérdések és a szemantika jó 

kezelésének tudható be. Összességében azonban 

számos eszköz nem tudja a funkcionalitás 

minimumát teljesíteni. 

(Koltay Tibor) 

Lásd még 144 
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Olvasószolgálat, tájékoztató 
munka 

125/2014 
LEUZINGER, Julie: Reducing service points in the 
academic library : how to provide quality customer 
service in the face of budget cuts In: College & research 
libraries news. – 74. (2013) 10., p. 530-533. 

A szolgáltatóhelyek csökkentése az egyetemi 
könyvtárban: hogyan lehet minőségi 
szolgáltatásokat nyújtani a költségvetési 
megszorítások idején? 

Egyetemi könyvtár; Könyvtáros-utánpótlás; 
Olvasószolgálat; Referensz; Személyzet; Továbbképzés 

A legtöbb egyetemi könyvtár napjainkban azzal 

szembesül, hogy csökkenő költségvetési keretek 

mellett kell egyre több feladatot ellátnia. Az Észak-

Texasi Egyetem könyvtára stratégiát dolgozott ki a 

könyvtárossal ellátott szolgáltatóhelyek számának 

csökkentésére. Az egyetem 35 ezer diákját, 3500 

tanárát és 1000 további alkalmazottját egy 7 

milliós állománnyal bíró könyvtár látja el, 

amelynek egyetlen szintjén 6 különböző 

olvasószolgálati és tájékoztató pont található. 

2010 nyarán született döntés arról, hogy a 

szolgáltatóhelyeket úgy vonják össze, hogy abból 

mind a használók, mind a személyzet tagjai 

profitálhassanak. A változások kezelése érdekében 

bizottságot alkottak a hat szolgáltatópont 

képviselőiből, akik egyeztettek a lebonyolításról és 

a szükséges tréningekről. Célként tűzték ki, hogy a 

lehető legjobban lecsökkentsék a szolgáltatóponton 

dolgozó diplomás könyvtárosok számát. Döntöttek 

arról is, hogy hetente kétórás műszakokban 

alkalmaznak mester szakos könyvtáros hallgatókat 

a közös szolgáltatóponton. 

Három tájékoztató képzést szerveztek a személyzet 

tagjai számára. Az első a referensz interjúról és a 

kérdés megválaszolásáról szólt, a második a 

katalógusok és a tárgyköri kalauzok használatáról, 

a harmadik az elektronikus forrásokról. Szintén 

képzést igényelt a „Könyvtáros hívásra” 

szolgáltatás kialakítása. Ennek lényege, hogy a 

könyvtáros nem a szolgáltatóponton tartózkodik, 

hanem az irodájában, és csak akkor hívják fel, ha 

egy-egy összetettebb kérdés merül fel, amelyre egy 

könyvtár szakos hallgató nem tudja megadni a 

választ. Mivel egy átlagos könyvtárhasználó nem 

mérlegeli, hogy az adott szolgáltatóhelyen milyen 

végzettségű ember ül, számára az a legfontosabb, 

hogy a problémájára megoldást találjon. 

Amennyiben az illető nem tudja megválaszolni a 

referensz kérdést, akkor a használót egy másik 

kollégához irányítja. 

A megoldásról több oldalról is gyűjtöttek 

visszajelzéseket. A személyzet tapasztalatainak 

rendszeres áttekintése mellett vizsgálták a 

referensz statisztikákat, a pultok forgalmi adatait és 

a személyi szükségleteket. 

A megoldás pozitív hatásai között említhető, hogy 

a munkatársak sokat tanulhatnak egymástól, közel 

kerülnek a könyvtárosok a használókhoz, akik 

szintén pozitívan értékelték az „egyablakos” 

kiszolgálást. Könnyen elérhető maradt a 

tájékoztató szolgálat. Csapatmunka és bajtársiasság 

jellemezte a részlegek együttműködését. Jó 

kétirányú kommunikáció alakult ki a vezetők és a 

szolgáltató helyeken dolgozók között. 

Vannak olyan területek, ahol további előrelépésre 

van szükség. A bizalmasabb referensz tranzakciók 

esetében szerencsésebb lenne egy kevésbé nyitott 

hely. A könyvtár szakosok többet tanulnának, ha 

hallanák a könyvtárosok válaszait. A tájékoztató 

kollégák több olvasószolgálatos betanítást 

igényelnének. Amikor a könyvtár szakosok 

elfoglaltak voltak, az olvasószolgálatosok nem 

használták a Könyvtáros hívásra szolgáltatást. A 

szolgáltatóhelyek igényeit folyamatosan nyomon 

kellene követni. Szintén fejlesztésre szorul a 

tájékoztató és az olvasószolgálatos kollégák 

képzési programja. 

Összességében sikerült emelni a kiszolgálás 

színvonalát. Nőtt a bizalom a részt vevő osztályok 

munkatársai között. Könnyebben elérhetők lettek 

az egyes szolgáltatások, miközben a diákok 

alkalmazásával a költségeket is csökkentették. 

(Tóth Máté) 

126/2014 
SAKASTROVÁ, Lucie: Využívání encyklopedie 
Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v 
rámci služby Ptejte se knihovny. – Bibliogr. 
lábjegyzetben In: Knihovna. – 24. (2013) 2., p. 48-71. 
Res. angol nyelven 

A Wikipédia mint tájékoztatási eszköz használata a 
"Kérdezd a könyvtáradban!" nevű szolgáltatás 
keretében 

Elektronikus dokumentum; Enciklopédia, lexikon; Online 
üzemmód; Referensz 

A tanulmány az online Wikipédia enciklopédia 

használatában mutatkozó változásokat, trendeket 

írja le, és elemzi, értékeli a cseh Kérdezd a 

könyvtáradban! elnevezésű virtuális tájékoztató 
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szolgálat keretén belül 

(http://www.ptejteseknihovny.cz). A felmérési 

minta a szolgálat szabadon elérhető archívumában 

közzétett, 2003 és 2012 között megválaszolt 

kérdések archívumának azon adataiból áll, melyek 

Wikipédia-szócikkekre hivatkoznak, valamint 

azokból az archivált tételekből, melyek a 

Wikipédiára utaló linkeket tartalmaznak 

(függetlenül az archívumban elfoglalt helyüktől). 

Először azt kellett tisztázni, hány archív tétel 

tartalmaz hivatkozást a Wikipédiára, majd az 

enciklopédiára való hivatkozások számát és a 

Wikipédia-szócikkek típusát kellett megállapítani. 

A tételeket azután a bibliometriai hivatkozás-

elemzés módszerével elemezték. A szerző 

cikkében a kapott eredményeket közli és 

kommentálja. A felmérés alapfeltevése szerint a 

Kérdezd a könyvtáradban! nevű tájékoztató 

szolgálat keretében a Wikipédia adatai 

használatának és idézésének mennyisége 

folyamatosan nő, elsősorban az enciklopédia cseh 

nyelvű változata esetében, míg a többi 

hagyományos (nyomtatott vagy online), nagy 

általános enciklopédia használata és idézése 

lényegesen kisebb mértékű, mint a Wikipédiáé. A 

felmérés eredményei részben igazolták, hogy a 

Wikipédiát nemcsak a nagyközönség, hanem a 

könyvtárosok és információs szakemberek is egyre 

inkább használják információs és tájékoztató 

eszközként. 

(Autoref.) 

Lásd még 149 

Könyvtárközi kölcsönzés, 
dokumentumszolgáltatás 

Lásd 116 

Tájékoztatási eszközök 

127/2014 
LEVIN, Grigorij L'vovič: Osnovnye tendencii razvtitâ 
nacional'noj bibliografii v Rossijskoj Federacii In: 
Bibliotekovedenie. – (2013) 4., p. 37-42. 

A nemzeti bibliográfia fejlesztésének fő tendenciái 
Oroszországban 

Konverzió; Kurrens bibliográfia; Nemzeti bibliográfia; 
Retrospektív bibliográfia 

A nemzeti bibliográfia oroszországi modelljének 

terminológiai sajátossága, hogy országosnak 

(gosudarstvennaâ) hívják. Az állam 

soknemzetiségű és szövetségi (föderatív) jellege 

miatt a bibliográfia kétszintű: az országos, 

valamint az országon belül létező köztársaságok és 

népek nemzeti bibliográfiái. A kurrens és a 

retrospektív számbavétel elméleti-módszertani 

különbségeket és szervezési autonómiát mutathat. 

A retrospektív bibliográfiáknál egyenlő mértékben 

használják a területi-országos, a nyelvi és a 

komplex szempontokat. Az Oroszországi 

Föderációban a nemzeti bibliográfiáért felelős 

szervezet a Könyvkamara, az egyes 

dokumentumtípusok feldolgozásáért pedig további 

intézmények. Oroszország nemzeti könyvtárai 

saját retrospektív állományaikat dolgozzák fel, 

valamint az orosz nyelvű kiadványok nemzeti 

bibliográfiáit, a zenei és kartográfiai kiadványokat. 

A köztársaságok nemzeti bibliográfiáiért 

elsősorban a regionális nemzeti könyvtárak 

felelnek, a nemzeti számbavételhez különböző 

szempontokat alkalmaznak, de mindenhol a 

komplex szempontok a legfontosabbak. Országos 

szinten bonyolítja a helyzetet, hogy a bibliográfiai 

források létrehozásában különböző főhatóságokhoz 

tartozó, különböző típusú intézmények vesznek 

részt, nincs egy egységes koordinációs és 

monitoring központ. 

2002-ben fogadta el az Oroszországi Könyvtárosok 

Egyesülete az országos retrospektív bibliográfia 

2010-ig szóló fejlesztési programját, amely 37 

szövetségi és 58 regionális projektet foglalt 

magában (ebből 16 szövetségi és 39 regionális 

projekt valósult meg, továbbiak befejezését 2010 

utánra ütemezték). Az Egyesületben különböző 

főhatóságokhoz tartozó szakemberek részvételével 

létrejött a bibliográfiai szekció. 2010-ben a szekció 

határozatot hozott a 2020-ig szóló program 

összeállításáról. Ebben célszerűnek tartották a 

források típusától, fajtájától és formájától 

függetlenül a nemzeti bibliográfiák teljes 

spektrumának összefogását, megőrizve a korábbi 

szövetségi-regionális struktúrát. 

Az új programban a kötelespéldányok országos 

bibliográfiai számbavételével a Könyvkamara a 

kurrens bibliográfiákat állítja elő, és tölti fel az 

elektronikus adatbank szegmenseit. Az 1980 óta 

dokumentumtípusok szerint épülő adatbankok 

kumulált retrospektív bibliográfiai forrást 

jelentenek; az elérhetőség korlátozott, külső 

előfizetők térítés ellenében használhatják. 2005-től 

kezdve a kurrens bibliográfiák és más kiadványok 

térítéses alapon a Könyvkamara honlapján is 

hozzáférhetők. A nem hagyományos 

dokumentumok kötelespéldányait több intézmény 
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veszi számba, például a hivatalos dokumentumokat 

az Elnöki Könyvtár, az elektronikus kiadványokat 

az Informregisztr, a doktori disszertációkat az 

Oroszországi Állami Könyvtár. 

A kurrens nemzeti bibliográfiákat gyakorlatilag az 

összes nemzeti könyvtárban előállítják, mindenhol 

van nyílt hozzáférésű elektronikus katalógus és 

helytörténeti adatbázis. 1991-ig a korábbi autonóm 

köztársaságokban rendszeresen megjelentek a 

kurrens bibliográfiák, akkor ezek nagy része 

megszűnt, több helyen a 2000-es években kezdték 

el a korábbi éves kumulációk folytatását. Jelenleg 

19 köztársaságban adnak ki általában 

dokumentumtípusonkénti fejezetekből álló kurrens 

bibliográfiákat. 

Retrokonverziós munkák elsősorban a 

Könyvkamarában folynak, a Kniznaâ letopis’ 

feldolgozásával épül az elektronikus adatbank 

könyveket és brosúrákat tartalmazó, az interneten 

szabadon hozzáférhető része. A köztársasági 

könyvtárak elsősorban az utóbbi évek kiadványait 

teszik honlapjukra. A 2020-ig szóló program a 

korábbi időszakban megkezdett munkák befejezése 

mellett elsősorban a régi könyvek és folyóiratok 

feldolgozására, valamint a meglévő adatbázisok 

ellenőrzésére és kiegészítésére összpontosít. A 

programban szerepel még 10 köztársaság 23 

retrospektív projektje is. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

Lásd még 126 

Hátrányos helyzetű olvasók 
ellátása 

128/2014 
LEWIS, Jill: Information equality for individuals with 
disabilities : does it exist?. – Bibliogr. In: The library 
quarterly. – 83. (2013) 3., p. 229-235. 

Információs esélyegyenlőség a fogyatékkal élőknek: 
létezik ilyen? 

Közművelődési könyvtár; Személyzet; Testi fogyatékos 
olvasó; Továbbképzés 

A Marylandi Vakok és Mozgáskorlátozottak 

Állami Könyvtárának igazgatója huszonhárom év 

tapasztalattal a háta mögött 4 kérdés köré 

csoportosítva foglalja össze a fogyatékkal élők 

könyvtári ellátásával kapcsolatos kihívásokat. 

Miért fontos, hogy a fogyatékkal élőknek kínáljon 

a könyvtár szolgáltatásokat? Korunkban a 

hozzáférés kívánalma általános. Az USA-ban 

államonként egy erre specializált könyvtár van, 

amely Braille-írásos dokumentumokat, hangos 

könyveket és magazinokat szolgáltat a vakoknak és 

gyengén látóknak. Ezen intézményeken kívül 

azonban a köz- és az egyetemi könyvtárak 

gyűjteményeinek a legnagyobb része szinte 

hozzáférhetetlen a rászorulók számára. A 

fogyatékkal élők pedig jellemzően ugyanazokhoz a 

tartalmakhoz szeretnének hozzáférni, amelyhez 

családtagjaik vagy barátaik, amivel igen magas 

elvárásokat támasztanak. 

Ha a könyvtáraink képesek lesznek rá, hogy 

kielégítsék ezeket az elvárásokat, akkor a 

fogyatékkal élők látogatni fogják ezeket az 

intézményeket? Ha nem, miért nem? A gyakorlati 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élők 

nem használják a közkönyvtárakat olyan 

mértékben, amennyire tudnák, illetve kellene. A 

potenciális használók nincsenek tisztában azzal, 

hogy mit képes számukra nyújtani a közkönyvtár. 

Sok könyvtár egy főt nevez ki, aki képes kezelni a 

fogyatékkal élők könyvtári ellátásának kérdéseit. 

Ez nem szokott működni. Szerencsésebb, ha a 

teljes személyzet tudja, hogy mit kínál a könyvtári 

rendszer (helyben vagy máshol) ennek a rétegnek. 

Hiányosságok vannak az akadálymentesítéssel is. 

Találkozhatunk például olyan akadálymentes 

szolgáltatásokat népszerűsítő szórólappal, amely 

nem olvasható a vakok és gyengén látók által. 

Mit tehetünk azért, hogy a személyzet tagjai 

képesek legyenek szolgáltatásokat nyújtani a 

fogyatékkal élőknek? Maryland államban 

rendszeresen vannak olyan továbbképzések, 

amelyek a könyvtárosok ilyen irányú ismereteinek, 

készségeinek bővítését célozzák. Ezek akkor 

igazán hatékonyak, amikor vagy a hallgatók, vagy 

a trénerek között vannak olyanok, akik maguk is 

fogyatékkal élnek. Ezek a tréningek segíthetnek, ha 

a könyvtár rendelkezik akadálymentes 

szolgáltatásokkal. Ilyenkor a könyvtárosoknak 

kellő rutinnal kell rendelkezniük ezen a területen. 

Szintén segíthet, ha a könyvtárosok között van, 

vagy ha legalább a döntéshozatalban részt vesz 

olyan, aki maga is fogyatékkal él. 

Mit tehetünk, hogy a jövő információszolgáltatói, a 

jelen könyvtár szakos hallgatói fel legyenek 

vértezve a fogyatékkal élők egyenlő ellátásának 

képességeivel? Sok jó példa van Marylandben a 

diverzitás kérdéseire specializálódott felsőoktatási 

programokra. A terepen végzett tapasztalatszerzés, 

szakmai gyakorlatok, mentorálás egyaránt segíti a 

hallgatók ilyen irányú készségeinek fejlesztését. 
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Ha valaki azt kérdezné, hogy van-e 

esélyegyenlőség a fogyatékkal élők ellátásában, 

nehéz lenne egyértelmű igennel vagy nemmel 

felelni. Jóllehet egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek 

erre, de addig nem beszélhetünk teljes 

esélyegyenlőségről, amíg egy fogyatékkal élő nem 

kapja meg minden kérdésére a választ bármelyik 

közkönyvtár bármelyik könyvtárosától. 

(Tóth Máté) 

Lásd még 142 

TTáájjéékkoozzttaattááss,,  ttáájjéékkoozzttaattáássii  rreennddsszzeerreekk

Hálózatok, regionális rendszerek 

Lásd 124 

Közérdekű tájékoztatás 

Lásd 111 

VVeezzeettééss,,  iirráánnyyííttááss

Általános kérdések 

129/2014 
TINHOLT, Elin: Enjoying work In: Scandinavian public 
library quarterly. – 46. (2013) 4., p. 20-21. 

Dolgozni öröm! 

Könyvtárosi hivatás; Vezetés 

Norvégiában a könyvtárvezetők országos 

értekezletén meginterjúvolták az egyik kolléganőt, 

a Bergeni Egyetem munkatársát, aki PhD 

disszertációt ír a könyvtárak vezetésével 

foglalkozó kérdőíves felmérése alapján. A 

kérdések a közeljövő kihívásaira, a döntési 

folyamatokra, a vezetők szerepére és szakmai 

megelégedettségére vonatkoztak. 

Az elektronikus kérdőívre 244 válasz érkezett: 12 

megyei, 153 egyéb közkönyvtárból és 79 

felsőoktatási könyvtárból; a kérdőíves felmérést 11 

személyes interjú egészítette ki. A válaszolók 

közel fele nyilatkozta, hogy elégedett a 

munkájával. Senki sem adott hangot 

elégedetlenségének. A szerző szerint ez az 

eredmény egybevág a közszférában és a 

magánszektorban vezetők körében végzett 

szélesebb körű vizsgálat megállapításával, 

miszerint a norvég vezetők általában élvezik a 

munkájukat. 

A pénzügyi helyzet sok könyvtárakban jelent 

komoly kihívást, sőt frusztrációt. Ami a 

személyzetet illeti, országosan közel száz 

könyvtárban egynél kevesebb a teljes munkaidejű 

könyvtáros, akinek meglehetősen önállóan kell 

dolgoznia. A könyvtárosok 60-80%-a 

részmunkaidőben van alkalmazásban, kedvezőtlen 

időbeosztásban, hetente többször esti műszakban. 

A könyvtárosok nyitottak mások tapasztalataira, és 

nagyra értékelik a megyei könyvtárak módszertani 

segítségét. A kis könyvtárakban fontolgatják a 

nyitott, önkiszolgáló működés meghonosítását. A 

felsőoktatási és a közkönyvtárak 

együttműködésében még vannak tartalékok. 

Ami a könyvtárvezetők szakmai jártasságát illeti, 

már többen kétségbe vonják, hogy erre szükség 

lenne. Fontosabbnak tartják a pénzügyi és 

marketingismereteket, a gazdasági problémák 

biztonságos és hiteles megoldására való 

képességet. Felmerült, hogy a képzésben kapjanak 

helyet a következő témák: pénzügyek, statisztika, 

lobbizás, marketing, emberi erőforrások 

fejlesztése. 

(Hegyközi Ilona) 

Lásd még 109 

Munka- és rendszerszervezés, 
értékelés 

130/2014 
McCAFFREY, Ciara: LibQUAL in Ireland : performance 
assessment and service improvement in Irish university 
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libraries. – Bibliogr. In: The journal of academic 
librarianship. – 39. (2013) 4., p. 347-350. 

A LibQUAL Írországban: a teljesítmény értékelése és 
a szolgáltatások javítása az ír egyetemi 
könyvtárakban 

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; 
Szolgáltatások 

Az egyetemi könyvtárakban a teljesítmény 

értékelése és mérése jól működik. Az utóbbi 

évtizedben a könyvtári input adatok (kölcsönzések, 

műveletek száma, információs képesség fejlesztés) 

helyett a felhasználóra összpontosító adatok 

kerültek előtérbe. Észak-Amerikában és az 

Egyesült Királyságban legtöbben sokáig a 

LibQUAL rendszert használták. 

A cikk a hét írországi egyetem tapasztalatait tekinti 

át az egyetemi könyvtárak vezetőivel készített 

interjúk és a 2009–2012-ben az ír LibQUAL naplói 

(a felmérésekről készült összesítő jelentés) által 

generált adatok alapján. Az interjúk félig 

strukturáltak voltak, a nyílt végű kérdésekre öt 

igazgató és hét, a könyvtári munka különböző 

területein dolgozó vezető válaszolt. A 

szakirodalomban a LibQUAL-ról sok cikk 

található a rendszer működéséről, a 

megbízhatóságáról stb., a mennyiségi adatok 

elemzéséről és értelmezéséről, meglepően kevés 

szól azonban a nemzeti vagy nemzetközi szintű 

alkalmazásáról. 

A hét egyetem közül a legnagyobbnak 23 600 

hallgatója van, a legkisebbnek 8 300 hallgatója, 

koruk 40-től 400 évig terjed, három Dublinban 

működik. Az egyetemi könyvtárak és igazgatóik 

sok éve sikeresen működnek együtt, az utóbbi 

években a legeredményesebb az IReL (Irish 

Research eLibrary) projektjük volt. A CONUL-ba 

(Consortium of National and University Libraries) 

a hét egyetemi mellett további négy könyvtár 

tartozik. 

A LibQUAL-t megelőző időkben az egyetemi 

könyvtárak különböző teljesítménymérési 

módszereket használtak. Az egyetemek a 

SCONUL (Society of College, National and 

University Libraries) tagjaiként szolgáltatják az 

éves statisztikai adatokat. Országos felmérés 2007–

2009 között volt, amikor az IReL hatását mérték. A 

LibQUAL-t elsőként a dublini Trinity College 

vezette be 2004-ben, majd néhány év után többen 

is. A CONUL 2010-ben döntött arról, hogy tagjai a 

LibQUAL-t egyazon évben futtassák, a 

konzorcium naplója a SCONUL-éhoz legyen 

hasonló. Különböző okok miatt az egyidejű 

használatra végül is 2011-ben került sor. A 

teljesítmény mérése iránti közös érdekek mellett a 

könyvtárak saját érdekeik miatt is a LibQUAL 

alkalmazása mellet döntöttek. Az egyéni 

szempontok között szerepelt az új épület iránti 

igény, a korábbi minőségi vizsgálatok hatása. 

A LibQUAL a szolgáltatás minőségéről alkotott 

véleményt (perception) méri. Az egyes 

intézmények naplói néhány általános témát és az 

összes könyvtárban jellemző felhasználói 

véleményt tartalmaznak. Az egyes intézményekben 

a válaszok 5–20% között mozogtak, az egyetemi 

hallgatók aránya mindenhol meghaladta a 

posztgraduális hallgatókét. A szolgáltatással 

legkevésbé a posztgraduális hallgatók voltak 

elégedettek, az oktatók, majd a hallgatók követték 

őket. A legkirívóbb a könyvtár épületének és 

környezetének értékelése: hét közül öt helyen 

minimális volt a pontszám. Az egyes kérdések 

szintjén is a legrosszabb értékelést a „csendes 

nyugodt hely” kapta. Keresni kell annak okait, 

hogy az ír olvasók miért ennyire elégedetlenek a 

könyvtárak épületeivel. 

A könyvtárigazgatókat nem lepték meg az 

eredmények. Mindegyikük tájékoztatni fogja 

könyvtára dolgozóit, öten pedig az egyetem többi 

részlegét is. Az eredmények nyomán öten 

akciótervet készítenek, mások azonnali 

intézkedéseket terveznek. Az a három intézmény, 

amelyik rendszeresen futtatja a LibQUAL-t, úgy 

értékelte, hogy a rendszer elősegíti a 

változtatásokat. Minden könyvtárban nagyobb 

hangsúlyt fektetnek arra, hogy forrásaikat a 

könyvtári terekre (épületekre) fordítsák. A 

LibQUAL-t rendszeresen futtató egyetemek évről 

évre jobb pontszámokat érnek el, további kettő 

nagyon hasznosnak találta, és 3–5 évenként tervezi 

a futtatást; ketten találták kevésbé hasznosnak, és 

vonták kétségbe a könyvtárra gyakorolt hatását. Az 

eredmények az elvárt mutatókon túl néhány 

váratlan, az intézmények számára fontos 

szempontra is rávilágítottak. Az összes vezető 

értékesnek találta az összehasonlítási lehetőséget 

(benchmark) a CONUL és a SCONUL adataival, 

néhányan úgy érezték, hogy nem használták ki a 

rendszer minden előnyét. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

Lásd még 107, 132 
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Személyzet 

131/2014 
GOTTFRIED, John C.: The plugged-in reference 
librarian : who do we think we are?. – Bibliogr. In: The 
reference librarian. – 54. (2013) 4., p. 308-319. 

A „konnektorba dugott” referensz könyvtáros 

Egyetemi könyvtár; Könyvtárosi hivatás; Munkakör; 
Referensz; Személyzet 

A felsőoktatási könyvtárakban az utóbbi 12 évben 

a referensz könyvtárosok munkája egyre 

szorosabban kapcsolódik a számítógépes 

munkaállomásokhoz, laborokhoz és információs 

közterekhez. Idejük egyre nagyobb részét töltik 

azzal, hogy segítenek a használóknak kiigazodni az 

elektronikus források eléréséhez szükséges 

szoftverek és hardverek között. 

Egy felsőoktatási könyvtárakkal kapcsolatos 

vizsgálat keretében arra keresték a választ, hogy a 

technológiai tudás iránti megnövekedett igény 

tükröződik-e a munkaköri elvárásokban. 1999. évi 

és 2011-es álláshirdetéseket vetettek össze. A 

hirdetésekben megkívánt szaktudást és készségeket 

vizsgálták a munkaköri követelmények és az előírt 

végzettség tükrében. Abból az előfeltevésből 

indultak ki, hogy 2011-ben több, az elektronikus és 

digitális forrásokkal kapcsolatos feladatot találnak, 

mint 1999-ben, illetve hogy a munkáltatók több 

ezzel kapcsolatos szakismeretet követelnek meg. 

Az adatokat a kiinduló évre nézve a College and 

Research Libraries News hirdetéseiből, a záró évre 

nézve pedig az ALA webes Joblist szolgáltatásából 

merítették. Mindkét halmazból 80, véletlenszerűen 

kiválasztott, referensz könyvtárosra vonatkozó 

hirdetést vizsgáltak. Kizárták a vizsgálatból a 

túlzottan adminisztratív és kifejezetten 

technológiai jellegűeket. A munkakörökre és a 

követelményekre vonatkozó adatokat külön 

kezelték. 

Az információtechnológia és egyes alkalmazások 

általános ismeretét 2011-ben a munkaadók szinte 

már adottnak vették, nagyobb igény a specializált 

tudásra mutatkozott, különösen a szakmai 

adatbázisok elemzésével és a tartalomkezelő 

rendszerek működtetésével kapcsolatosan. Ennek 

az lehet az oka, hogy a rendszerek kínálata erősen 

bővül, miközben a költségvetések csökkennek, 

tehát ésszerű szelekcióra van szükség. A 

számítógépes munkaállomásokkal és az 

információs közterekkel kapcsolatos képzettséget 

érdekes módon nem említették a hirdetményekben. 

A munkaköröket illetően: furcsamód az 

elektronikus források ismeretét 1999-ben több 

helyen írták elő, mint 2011-ben. Fontos új 

feladatként jelent meg az elektronikus források 

értékelése és kiválasztása. Mivel a könyvtári 

gyakorlatban nehéz pontosan elkülöníteni 

egymástól az IT-szakemberek és a referensz 

könyvtárosok használóképzési feladatait, ma már 

inkább olyan „hibrid” könyvtárosokra mutatkozik 

igény, akik referensz könyvtárosok és 

számítógépes tanácsadók is egyben. Fontos 

szempont, hogy a technológiai változások állandó 

alkalmazkodást követelnek meg, és ennek meg kell 

mutatkoznia az álláshirdetésekben, továbbá a 

kiválasztás és a betanítás során egyaránt. 

(Hegyközi Ilona) 

132/2014 
STRÄTER, Elisabeth: Personalentwicklung per 
Wunschliste : innovatives Stellenbesetzungsverfahren 
bei der Stadtbibliothek Nürnberg In: BuB. – 65. (2013) 
11-12., p. 780-783. 
Res. angol és francia nyelven 

Személyzeti munka egyéni kívánságok 
figyelembevételével a Nürnbergi Városi Könyvtárban 

Munkakör; Munkaszervezés; Személyzet; Városi 
könyvtár 

2012 októberében nyílt meg az új Nürnbergi 

Központi Könyvtár: először került egy épületbe az 

egykori központi könyvtár, a zenei könyvtár és a 

tudományos városi könyvtár. Az egyesítés miatt 

elodázhatatlan volt az átszervezés. A cikkben az 

intézményegyüttes igazgatója számol be az 

átszervezésről és az álláshelyek betöltésének 

folyamatáról. A központi könyvtáron kívül a 

nürnbergi városi könyvtárnak van még hat 

fiókkönyvtára, két bibliobusza és egy iskolai 

könyvtári központja, melyhez négy iskolai 

könyvtár tartozik. A város sajátosságához tartozik, 

hogy a helyi népfőiskola is a szervezet része: a 

Bildungscampus Nürnberg (http://bildungs 

campus.nuernberg.de/) fő feladata az élethosszig 

tartó tanulás segítése. 

Az átszervezés előkészítése során először a 

munkatársak feladatai és a munkafolyamatok 

alapos elemzésére került sor. Ezt megbeszélések 

követték, melyek nyomán egy új szervezeti modell 

alakult ki. A munkát külső tanácsadó is segítette. 

(A négy nagy egységből és a hozzájuk tartozó 

csoportokból álló struktúra az 1. ábrán látható.) 

Ezután a központi könyvtár álláshelyeinek a tervét 

http://bildungscampus.nuernberg.de/
http://bildungscampus.nuernberg.de/
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dolgozták ki. (Nagyjából hetven állás betöltéséről 

volt szó.) Komplex feladatot jelentett a 

csoportösszetétel és a csoportlétszám 

meghatározása. (5-9 fősök lettek végül.) Az új 

szervezeti forma lehetőséget biztosított a 

változtatásra (új feladatok, szakképzett munkaerő 

alkalmazása, új munkaköri leírások készítése.) Az 

állások betöltésének folyamata két hónapig tartott, 

és két szakaszban zajlott: először a vezetők 

kiválasztása történt meg, majd a csoportok leendő 

tagjai kerültek sorra. (Utóbbi esetben alkalmazták 

a címben jelzett kívánságlistát: a pályázók három 

preferált munkahelyet adhattak meg egy 

nyomtatványon, de a végső döntést a 

könyvtárvezetés, valamint a bizottságban részt 

vevő munkaügyi városi tisztviselők és az illetékes 

társadalmi szervezetek képviselői hozták meg.) 

A döntés után egyenként beszéltek a 

munkatársakkal, majd intézményi értekezleten 

tudatták a végeredményt, végül elektronikus 

levélben is összefoglalták az új munkarendet. 

A legnehezebb feladatot az új szervezeti 

struktúrának a gyakorlatba való átültetése 

jelentette, és nem volt egyszerű a nyitás utáni 

gyakorlati működés kialakítása, a szükséges 

betanítások megszervezése és a felmerülő 

nehézségek megoldása sem. A 2014 elején 

esedékes értékelés után azonban mód lesz a 

szükséges kiigazítások elvégzésére is. 

(Murányi Lajos) 

Lásd még 125 

Marketing, közönségkapcsolatok 

133/2014 
RICHARDS, Anna – SEN, Barbara: An investigation into 
the viability of LibraryThing for promotional and user 
engagement purposes in libraries. – Bibliogr. In: Library 
hi tech. – 31. (2013) 3., p. 493-519. 

A LibraryThing használatának vizsgálata könyvtári 
propagandacélokra és a használók bevonására 

Felmérés; Használó; Információtechnológia; 
Könyvtárpropaganda 

A LibraryThing (LT) olyan online közösségi oldal, 

amely a web 2.0 jegyében lehetőséget ad könyvek 

katalogizálására, megosztására és másokkal 

folytatott tapasztalatcserére (https://www.library 

thing.com/). Előnye, hogy könnyen használható, 

bárhonnan elérhető, és sok könyvet tartalmaz. 

Hátránya, hogy csupán kétszáz könyvig ingyenes, 

illetve – a könyvtárak szemszögéből nézve– egy 

harmadik szereplő is beékelődik a könyvtár és az 

olvasó közé, amit az olvasók sem fogadnak mindig 

szívesen. 

A tanulmány szerzői arra voltak kíváncsiak, 1) 

milyen módon használható az LT a könyvtárakban 

promóciós célokra és a felhasználók 

mozgósítására, 2) hogyan használják jelenleg a 

könyvtárakban, és milyen módon hasznos az LT a 

könyvtárosok számára, valamint 3) általában 

értékeljék könyvtári használatát. 

Először a vonatkozó (a Web 2.0-ról, a 

LibraryThing, a Goodreads és a Shelfari oldalakról 

született) szakirodalmat tekintették át. Ezután 

felkutatták az LT-t használó könyvtárakat, majd 

négy félig strukturált interjút készítettek. Végül – 

felhasználva az interjúk tapasztalatait és fogalmait 

– tizenkét pontból álló kérdőívet készítettek, majd 

elektronikusan szétküldték az LT használói 

csoportnak és a Jiscmail Lis-Link levelezőlistára. 

Céljuk annak kiderítése volt, hogy az LT alkalmas-

e kisebb könyvtári állományok ajánlására, 

könyvtári események propagálására, valamint 

könyvajánlásra, a könyvtárban meglévő 

könyvekhez ismertetések vagy online könyvklub 

csoportok számára vitalehetőség biztosítására. 

A könyvtári szakirodalom a LibraryThinget főleg 

az online katalógus bővítésének eszközeként 

vizsgálta, sok esetben a címkézésre (tagging) 

fókuszálva. A felhasználók könyveik 

katalogizálásához olyan adatbázisokból emelnek át 

adatokat, mint az Amazon.com vagy a 

Kongresszusi Könyvtár katalógusa. Az LT 

szerkesztői nyitottak a könyvtárak felé is 

(LibraryThing for Libraries, LibraryThing 

Anywhere), és készek az együttműködésre. Ennek 

eredményeként felületén a könyvtárak speciális 

gyűjteményeket és listákat hozhatnak létre 

olvasóik számára. (Gyakran alkalmazzák például 

könyvklubok olvasmányainak megjelenítésére, 

mivel ezek a listák könnyen átemelhetők, és saját 

weboldalon vagy könyvtári blogon is 

megjeleníthetők.) 

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a 

könyvtárak szempontjából a weboldalnak a 

legnagyobb értéke promóciós eszközként van, a 

legtöbb intézmény ilyen céllal is használja. A két 

egyetemi könyvtár négy szakemberével készített 

interjú során kiderült, hogy főleg azért tartják 

fontosnak a könyvtár jelenlétét a közösségi 

médiában, mert kis anyagi ráfordítással jár, és 

készen van, vagyis a könyvtárnak csupán meg kell 

jelennie rajta szerkesztés nélkül, és nagy tömeget 

érhet el. Ezen érvek mellett a nagy könyves 

adatbázis és a listázási lehetőségek teszik vonzóvá 

https://www.librarything.com/
https://www.librarything.com/
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az LT-t. A megkérdezett intézmények más célokra, 

más módszerekkel használják az oldalt, míg 

egyikük főleg csak katalógusként, másikuk sokkal 

inkább kihasználja az általa nyújtott új 

vívmányokat. Bár egyik sem használja 

rendszeresen a weboldalt, mindkét intézmény 

munkatársai nagyon hasznosnak tartják a könyvtári 

szolgáltatások tekintetében. 

A kérdőívet 51 LT-t használó válaszadó töltötte ki. 

A többség (47%) valamelyik egyetemhez vagy 

főiskolához tartozik, de nagy arányban vannak 

jelen a közkönyvtárak is a mintában (31%). 

Valamennyi könyvtártípus tagjai (66–80%) 

használják promóciós célokra a weboldalt, de 

kisebb azok aránya, akik online katalógusnak 

tekintik, a korábban népszerű listákat pedig még 

mindig sokan használják. Még kevesen (csupán két 

könyvtár) reklámozzák itt különböző 

rendezvényeiket, és az online könyvklubos viták 

sem népszerűek. A többség igyekszik aktívan részt 

venni az oldal vérkeringésében, 52% legalább 

egyszer egy héten használja a weboldalt, de 16% 

ritkábban, mint havonta. 31%-uk kapott már 

visszajelzést az olvasóktól az online 

tevékenységükkel kapcsolatban, amelynek 

többsége pozitív volt. A válaszadók mindössze 

68%-a gondolja, hogy a szolgáltatás megéri a 

ráfordított időt, ám 90%-uk hasznosnak tartja a 

könyvtárak számára. A leginkább népszerű vonás a 

költséghatékonyság, a könnyű kezelhetőség és a 

távoli hozzáférés lehetősége. 

Az LT jó marketingeszköz lehet a könyvtárak 

számára. Érdemes megfontolni alkalmazása előtt, 

mire érdemes használni, valamint kitalálni a 

használat nyomon követésének mikéntjét is, hogy 

kiderüljön, mennyire hasznos az intézmény 

számára. A vizsgálat csupán az LT honlapjára 

terjedt ki, a kapott eredményeket így kell értékelni. 

Az érdeklődők más szempontokat is elemezhetnek 

majd. 

(Jávorka Brigitta) 

FFeellhhaasszznnáállóókk  ééss  hhaasszznnáállaatt

Használat- és igényvizsgálat 

134/2014 
HERRING, Deidra N.: 21st century learning : providing 
academic library services for Ohio's First STEM-
Focused High School. – Bibliogr. In: The reference 
librarian. – 54. (2013) 4., p. 280-297. 

21. századi tanulás: egyetemi könyvtári 
szolgáltatások egy ohiói műszaki középiskola diákjai 
számára 

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Hozzáférhetőség; 
Középiskolás; Szolgáltatások használata 

Columbus város (Ohio) új, természettudományos, 

műszaki, mérnöki és matematikai alapú oktatási 

programú középiskolájának nincs könyvtára: 

partneri viszonyban áll az Ohiói Állami 

Egyetemmel, és annak könyvtárát, könyvtári 

szolgáltatásait használja. 

Tekintettel a fizikai távolságokra (maga az 

egyetemi könyvtári hálózat is 14 különböző 

helyszínen működik), különösen fontos volt az 

egyetemi könyvtári szolgáltatásokhoz való távoli 

hozzáférés megoldása. Ezt nehezítette egyrészt az 

egyetem könyvtári rendszerének szabályozása, ami 

a távoli felhasználást az egyetem hallgatói és 

alkalmazottai részére tette lehetővé, másrészt az 

előfizetett (megvásárolt) elektronikus források 

hozzáférési szerződéseinek a kikötései. További 

megoldandó feladat volt a középiskola tanárai és 

tanulói információs műveltségének növelése, 

felkészítésük az elektronikus források használatára 

általában és az egyetem könyvtári 

szolgáltatásainak használatára különösen. A 

tanulókat kérdőíves és a tanárokat személyesen 

kérdező felmérés eredményei szerint a tanulók 

(akik nagy részének korábban csak közkönyvtári 

tapasztalata volt) több mint 90%-a használta az 

egyetem központi, 60%-a pedig a műszaki 

könyvtárát személyesen. Sajnos közel 60%-uk 

arról számolt be, hogy gondja volt a könyvtári 

szolgáltatások távoli elérésével, ugyanakkor a 

tanárok 68%-a válaszolta, hogy csak néha vagy 

egyáltalán nem nyújtott felvilágosítást arról, 

hogyan kell az egyetemi könyvtár elektronikus 

szolgáltatásait használni. A tanulók nem az 

iskolában, hanem az egyetemi könyvtárban kaptak 

tájékoztatást a könyvtár nyújtotta lehetőségekről, a 

használat módjáról. Ennek ellenére a tanulók 77%-

a soha nem kért könyvtárosi segítséget az egyetemi 

könyvtárban. 

A tanulók az iskola és az egyetem együttműködése 

révén sokkal több információs lehetőséghez 
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jutottak, mint ha a középiskolának saját könyvtára 

lett volna, és többségük ezt jól ki is használta. 

Ugyanakkor egyes technikai problémák (főleg az 

elektronikus források távoli használata) állandó 

gondot jelent, aminek megoldásán még dolgozni 

kell. Az egyetemre készülő tanulók a könyvtári 

szolgáltatások használatára felkészültebben 

érkeznek majd, mint a más iskolákból jövők. 

(Mohor Jenő) 

135/2014 
LO, Leo – COLEMAN, Jason – THEISS, Danielle: 
Putting QR codes to the test. – Bibliogr. In: New library 
world. – 114. (2013) 11/12., p. 459-477. 

A QR-kódok használata egy egyetemi könyvtárban 

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Felmérés; 
Információtechnológia; Szolgáltatások használata 

Kansasi egyetemi hallgatók körében mérték fel a 

QR-kódok könyvtári használatával kapcsolatos 

véleményeket. A válaszadók a QR-kódok 

használatát könnyűnek találták; válaszaikból az 

szűrhető le, hogy szorosabb kapcsolatot 

szeretnének a fizikai és a virtuális könyvtár között; 

csak olyan QR-kódokat használnak, illetve 

használnának, amelyek gyorsabban és könnyebben 

teszik elérhetővé az éppen szükséges információt. 

Néhány hallgatói ötlet a kódok könyvtári 

használatára: DVD-előzetesek megtekintése; segítő 

könyvtáros keresése (telefonszám megadása vagy 

helyszínrajz a referenszpult megtalálásához); 

video-bemutató egyes eszközök (pl. önkiszolgáló 

másoló vagy printer) használatához; hasonló 

témájú könyvek listájának megjelenítése a 

könyvön lévő kóddal; adott helyről máshová 

eljutást segítő térképek, helyszínrajzok 

megjelenítése; hozzáférés egy bloghoz, ahol a 

könyvtárral kapcsolatos vélemények találhatók. 

A mobil technológiák egyre gyorsabb fejlődése 

nyomán a fizikai és a virtuális könyvtárat 

összekapcsoló eszközök (mint pl. a QR-kód) egyre 

kifinomultabbak és egyre használatosabbak 

lesznek. A könyvtárhasználók pedig egyre inkább 

akarják használni mobil eszközeiket és mindazokat 

a szolgáltatásokat, amiket a könyvtár ezeken tesz 

elérhetővé. Ezért fontosak azok a vélemények, 

hogy a használóknak mi tetszik, és mi nem egy 

technológiával kapcsolatban. 

(Mohor Jenő) 

136/2014 
MARTENS, Marianne: Considerations of how children 
think : Danish responses to the International Children's 
Digital Library. – Bibliogr. In: New review of children's 
literature and librarianship. – 19 (2013) 2., p. 139-156. 

A gyerekek gondolkodásmódjának vizsgálata: dán 
reakciók a Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtárra 

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Gépi 
információkeresés; Gyermekolvasó; Használói szokások 

A gyerekek digitális könyvtárai modellt jelentenek 

arra, hogyan lehet a világ jelentős könyveihez való 

általános hozzáférést megteremteni. Az Egyesült 

Államokban a gyerekeket szolgálja a Rosetta 

Project, a Gutenberg’s Children’s Literature 

Bookshelf és az ICDL (International Children’s 

Digital Library). A gyerekeknek azonban 

nehézséget jelent ezek használata, még akkor is, ha 

a gyűjtemények az ő nyelvükön vannak. A 

metaforák megértésében a gyerekeket akadályozza 

a kevés élettapasztalat, a korlátozott olvasási és 

kiforratlan motorikus készségek. A cikk hét dániai 

gyermek esetében vizsgálta a nyelvi akadályok 

leküzdéséhez tervezett keresőeszközök használatát, 

és ezáltal az ICDL célját, a nemzeteken átívelő 

olvasás lehetőségét. 

Az ICDL honlapján 61 nyelv található, ezek közül 

20 használható böngészésre. Azok a gyerekek, akik 

nem értik a böngészőnyelvet, az ikonokat 

használhatják. A vizsgálatban egy elővárosi 

iskolából hét, dánul beszélő gyerek és tanítója vett 

részt. A dán nincs az egyszerű kereséshez 

használható nyelvek között, viszont az oldalon 15 

dán nyelvű könyv található. A kereséshez 

használható ikonok: földrajzi elhelyezés 

(földgömb), korosztály (számokkal jelölve), műfaj 

(rávezető képek) és színek (a borítók színének 

megfelelően). A találatok először angolul jelennek 

meg, majd a kép addig nagyítható, amíg az eredeti 

cím is olvasható. 

Az ICDL elődje az 1949-ben alapított, müncheni 

International Youth Library (IYL), amely 400 év 

580 ezer könyvét tartalmazza 130 nyelven. A 

gyűjtemény nyilvános, de az olvasónak 

személyesen kell átvennie a könyvet. Ezzel 

szemben az ICDL ingyenesen elérhető, nyílt, 61 

nyelven 4643 könyvből álló gyűjtemény. Míg az 

IYL-nek sajátos gyűjteményfejlesztési stratégiája 

van, az ICDL korlátozásokkal szembesül, 

beszerzési politikájában a szerzői jogvédelmet 

tartja szem előtt. A cél olyan könyvek beszerzése, 

amelyek segítenek a gyerekeknek az őket 

körülvevő világ és társadalom megértésében. A 

nyomtatott könyveket gyűjtő IYL-hez képest a 
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kiadók kevésbé adakozók az ICDL-lel szemben, 

mivel az ingyenes online hozzáférés sérti üzleti 

érdekeiket. 

A felmérés ötletét egy korábbi mennyiségi és 

minőségi vizsgálat adta, amelyben 15 arabul 

beszélő gyerek viselkedését figyelték az 

Alexandriai Könyvtárban, amikor a szöveges 

böngészéshez és a keresőfunkciókhoz ikonokat 

használtak. A módszert a dán kutatók is átvették. 

Kutatásuk célja az volt, hogy tisztázzák: az ICDL 

hasznos eszköz lehet-e a nemzetközi olvasásban, 

ha az olvasó anyanyelve gátolja őt a gyűjtemény 

elérésében; az ICDL használható-e oktatási célokra 

olyan országokban, ahol nyelvi akadályok vannak. 

A kutatásban részt vevő gyerekeket tanítójuk a 

következő kritériumok alapján válogatta ki: 

ismerjék az internet használatát; ne ismerjék a 

böngészőrendszer nyelvét; folyamatosan tudjanak 

olvasni; 4. osztályosok legyenek (tudjanak 

önállóan olvasni, és szeressék a képeskönyveket). 

A résztvevőknek először egy kérdőívet kellett 

kitölteniük magukról, röviden megismerték az 

ICDL-t, majd egyenként 10 percig kellett 

keresniük. Ezután 10 feladatból álló sort kaptak. A 

kérdésekre a választ vagy begépelhették, vagy 

lerajzolhatták. Végül a tanítónak is meg kellett 

oldania a feladatokat, ezután megismerte a 

gyerekek eredményeit, és ismertetnie kellett, 

hogyan tervezi az ICDL használatát a tanításban. 

A gyerekek nagyon élvezték a keresést, és tovább 

akartak lépni, mint ahogy a feladat szólt. Sokan az 

otthon beszélt nyelven akartak keresni, többen 

azonnal meg akarták mutatni legkedvesebb dán 

könyvüket, néhányan csalódottak voltak, ha nem 

volt meg a kedvenc. A gyerekeknek nagyon fontos 

volt az ikonok mérete (a korlátozott motorikus 

mozgások miatt), mivel elsősorban borító alapján 

választottak. Gondot jelentett a földrajzi hely 

értelmezése: a térképen a gyerekek nehezen tudtak 

navigálni. 

Dániában a gyerekek nagyon sok angol szót 

megértenek; érdekes lenne a kísérletet egy olyan 

országban megismételni, amelynek nyelve 

távolabb van az angoltól. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

137/2014 
MARTIN, Kim – QUAN-HAASE, Anabel: Are e-books 
replacing print books? : tradition, serendipity, and 
opportunity in the adoption and use of e-books for 
historical research and teaching. – Bibliogr. In: Journal 
of the American Society for Information Science and 
Technology. – 64. (2013) 5., p. 1016-1028. 

Kiszorítják-e az e-könyvek a nyomtatott könyvet? 
Hagyomány, szerencsés véletlen és lehetőség az e-
könyvek alkalmazásában és használatában a 
történettudományok terén 

Elektronikus könyv; Felmérés; Felsőoktatási intézmény; 
Kutató -mint olvasó; Szolgáltatások használata 

A cikk célja annak tisztázása, hogy a 

felsőoktatásban dolgozó történészek használnak-e 

a kutatáshoz és az oktatáshoz e-könyvet. Ennek 

érdekében azt vizsgálták, mit tudnak az e-

könyvről, és hogyan jellemeznék ezt a fejlődésben 

lévő kutatási eszközt. A vizsgálat Rogers 

innováció-terjedési modelljére támaszkodott 

vezérfonalként az interjúk során. 2010 októbere és 

2011 decembere között tíz félig strukturált interjút 

készítettek történész oktatók körében. Az adatok 

kódolására és elemzésére a grounded theory 

(empirikus) módszerét alkalmazták. A 

hagyományról, a költségről, az oktatás 

innovációiról és a történeti kutatás folyamatáról 

kapott eredmények adják a hátteret a tanulási 

lehetőségek kialakításához a történészek szakmai 

fejlődése érdekében, és persze a velük 

együttműködő könyvtárosok számára is. Bár a 

történészek szívesen kísérleteznek e-könyvekkel, 

aggódnak is amiatt, hogy digitális környezetben 

elvész a szerencsés véletlen (serendipity), 

hiányoznak az alapvető források, és nem átlátható 

a technológia. Az eredmények azt mutatják, hogy 

Rogers innováció-terjedési modelljének első két 

szakasza (tudás, meggyőzés) ciklikus természetű, 

és a tudósok e két fázis között mozognak. A 

vizsgálatban részt vevők már mérlegelték a 

meggyőzési szakasz öt jellemzőjét (előny, 

kompatibilitás, komplexitás, kipróbálhatóság, 

megfigyelhetőség) anélkül, hogy tudtak volna 

valamit az e-könyvekről. A tanulmány eredményei 

hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsük az 

innovációk felsőoktatásbeli terjedését: ott 

egyszerre használják mind a nyomtatott, mind a 

digitális dokumentumokat anélkül, hogy az egyik 

kiszorítaná a másikat. 

(Autoref.) 

138/2014 
MUIR, Laura – HAWES, Graeme: The case for e-book 
literacy : undergraduate students' experience with e-
books for course work. – Bibliogr. In: The journal of 
academic librarianship. – 39. (2013) 3., p. 260-274. 

Az e-könyves műveltségről. Egyetemisták 
tapasztalatai évfolyamdolgozatuk írásakor 
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Egyetemi hallgató; Elektronikus könyv; Felmérés; 
Szolgáltatások használata 

A tanulmány azt vizsgálja, mennyire használnak a 

tudományos tevékenység során e-könyveket. Az 

e-könyvek végfelhasználóira összpontosít egy 

olyan esettanulmányban, amelyből kiderül, 

hogyan használják őket a tudósok, hogyan 

tanulnak belőlük, és melyek a korlátaik a 

felsőoktatásban. Többször felmerült az igény az 

e- könyvekről készített felhasználó-centrikus 

felmérés iránt, hogy kiderüljön, hogyan 

használják őket, nem pedig az, milyen gyakran. A 

végfelhasználói szokásokat feltáró alapos 

esettanulmányok – kimunkálásuk miatt – nagyon 

munka- és forrásigényesek, és általában szűkre 

szabott a résztvevők számát illetően, és nehéz a 

kapott eredményeket általánosítani. Ugyanakkor 

az ilyen kutatás értékes betekintést nyújt abba, 

miként bánnak a tudósok az e-könyvekkel, 

amikor megpróbálják információs igényüket 

kielégíteni. E vizsgálatok nyomán nagyon gazdag 

adatkészlet jön létre, melyből a kutató leszűrheti, 

miképpen használják vagy szeretnék használni az 

e-könyveket. E tanulmány empirikus 

eredményeinek elemzése – valamint a 

felhasználói igényekre és tapasztalatokra 

vonatkozó korábbi kutatások – alapján a szerzők 

általános következtetéseket tudtak levonni arról, 

mire van szükség az e-könyvek tervezése és 

fejlesztése terén. Az egyetemisták körében 

végzett kérdőíves vizsgálat több problémára 

világított rá (hozzáférési nehézségek, nem 

megfelelő keresési eredmények, borzalmas 

navigációs eszközök stb.). Ezek ellenére az e-

könyvek potenciálisan értékes oktatási forrásnak 

bizonyultak. (A témában készült felmérések 

hasonló gondokról számoltak be.) A 

könyvtárosok és az oktatók feladata a megfelelő 

készségek kialakítása, hogy a diákok hatékonyan 

tudják használni az elektronikus könyveket. A 

vizsgálatból az is kiderült, hogy a jelenlegi 

felhasználóképzés nem készít fel a tudományos 

munkára. Végül a szerzők bemutatják az e-könyv 

interakciók olyan tipológiáját, ami fontos az e-

könyvek kialakításához (a tartalom és a könyv 

jellemzői), továbbá alkalmas az e-könyvek 

hatékony felhasználása érdekében tartott 

könyvtári–felsőoktatási foglalkozásokhoz („e-

könyv műveltségi” képzés). 

(Autoref. alapján) 

139/2014 
NICHOLAS, David [et al.]: Information on the go : a case 
study of Europeana mobile users. – Bibliogr. In: Journal 

of the American Society for Information Science and 
Technology. – 64. (2013) 7., p. 1311-1322. 

Esettanulmány az Europeana mobil használóiról 

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Használói szokások; 
Információtechnológia 

Becslések szerint a mobil eszköz lesz rövidesen a 

web keresésének fő platformja, de nem tudjuk 

pontosan, hogyan szerzik meg a mobil használók 

az információkat, és ez mennyiben tér el az asztali 

számítógépet vagy laptopot használók szokásaitól. 

A tanulmány a legfontosabb kulturális weblap, az 

Europeana naplóinak elemzésével ezen próbál 

segíteni. Több mint egy éven keresztül vizsgáltak 

csaknem 70 ezer mobil használót, és az 

eredményeket összehasonlították a PC-

használókéval ugyanarra az időszakra 

vonatkozóan. Az elemzés a következőkre terjedt 

ki: a használat mértéke és növekedése, időmintái; a 

használók földrajzi megoszlása, a használt digitális 

gyűjtemények; az információkeresési szokások 

összehasonlítása ún. áttekintőtábla (dashboard 

metrics) segítségével, a használók csoportosítása 

információkeresésük alapján, és a használók 

elégedettsége. Az eredmények szerint a mobil 

használók a leggyorsabban növekedő csoport, és 

2012 decemberére gyorsan elérik az egymilliós 

számot, és összességében látogatásaik 

meglehetősen eltérnek a fix platformról 

történőkétől. A mobil látogatások tipikusan 

rövidebbek, kevésbé interaktívak, és alkalmanként 

kevesebb tartalmat tekintenek meg. A használat 

inkább közösségi, mint hivatalos jellegű, a mobil 

használat éjszaka és hétvégeken tetőzik. Nagy volt 

a változatosság a különböző mobil eszközökben; 

az iPades információkeresés hasonlított a PC-n és 

laptopon történő kereséshez, de egészen más, mint 

az okostelefonos keresés. A kutatás megerősítette, 

hogy az információkeresési szokások platform-

specifikusak, és a legfrissebb platform újra és újra 

megváltoztatja őket. A weboldalaknak 

alkalmazkodniuk kell majd ehhez. 

(Autoref.) 

140/2014 
SEEGER, Frank: Von der Perspektive zur Relevanz : 
Die neue E-Book-Studie des Börsenvereins des 
deutschen Buchhandels In: BuB. – 65. (2013) 9., p. 611-
613. 
Res. angol és francia nyelven 

A Börsenverein des Deutschen Buchhandels új 
felmérése az e-könyvekről 
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Elektronikus könyv; Könyvkiadás és 
könyvkereskedelem; Könyvvásárlás 

2010 óta harmadszor vizsgálta a Börsenverein des 

Deutschen Buchhandels (a Német 

Könyvkereskedők Egyesülete) egy piackutató 

céggel (GfK) közösen az e-könyvek németországi 

piacát. A felmérésben a felhasználókat, a kiadókat 

és a könyvesboltokat kérdezték. A kapott 

eredményekről a 2013-ban közreadott mű (Von der 

Perspektive zur Relevanz – Das E-Book in 

Deutschland 2012) alapján a német könyvtárellátó 

kft (ekz) egyik munkatársa számol be. 

A felmérésben részt vevők száma 2012-ben tovább 

emelkedett (554 könyvesbolt, 361 kiadó). Az e-

könyvek bolti előfordulása gyorsan nőtt, noha 

forgalmuk csak 0–1% volt. (A boltok 27%-a sem 

e-könyvet, sem olvasókészüléket nem tart.) A 

kiadók esetében jobb a helyzet, forgalmuk 6,2–

9,5%-ot tett ki. Ami a formátumot illeti: a 

kiadóknál az epub vezet (82%), bár vannak (60%), 

akik a nyomtatott forma mellett PDF-ben is 

kínálják terméküket. 

Milyen volt az e-könyvek kínálata? A kiadók nagy 

része (43%) 10–99 címet kínált, az átlagos 

címszám 226 volt. A nagyobb kiadók szándéka, 

hogy növeljék a kínálatot, 2012-ben jelentősen 

hozzájárult ehhez az eredményhez. A kiadók 

kétharmadánál több mint 25%-ot tettek ki az e-

könyvek az újdonságok között. (Csökkent viszont 

a szak- és ismeretterjesztő könyvek részaránya a 

szép-, gyermek- és ifjúsági irodalom előretörése 

miatt.) A terjesztésben előre tört az online 

kereskedelem, de a kereskedők félelme, hogy 

csökkenni fog az e-könyvek miatt a nyomtatott 

könyvek eladása, nem igazolódott. ) 

A digitális jogkezelést (DRM) tekintve a kiadók 

53%-a az ún. „kemény”, 48%-a „puha” jogkezelés 

(pl. az e-vízjel alkalmazás) híve. (2011-hez képest 

8%-kal nőtt utóbbiak aránya.) A szakértők zöme 

(93%) a táblagépet tartotta a jövő 

olvasókészülékének. Ami az árakat illeti: a 

nyomtatott könyvnél 10–20%-kal olcsóbbak. (Ezt a 

kereskedők veszélyesnek tartják a kötött ár 

szempontjából.) 

Felvetődik a kérdés, ki vásárol e-könyvet. Nos, 

sokkal több a nő – ahogy a „klasszikus” 

könyvvásárlók 58%-a is nő. Kormegoszlás szerint 

a legtöbb vásárló 40–59 éves (50%); a 20–39 

évesek csak 35%-ot, míg a hatvan felettiek 14%, s 

a 10–19 évesek csak 4%-ot tesznek ki. (Az e-

könyvek vevői átlag háromezer euró havi nettó 

jövedelemmel bírnak, s ők is a klasszikus 

könyvvásárlókhoz közelítenek.) 

Továbbra is változatlan maradt a nyomtatott 

könyvek népszerűsége, ugyanakkor már csak a 

megkérdezettek 4% utasította el az e-könyvet. 

Hasonlóképpen nőtt az e-könyvek elfogadottsága 

is. Érdekes, hogy a legtöbb e-könyvet vásárlók 

elsősorban szépirodalmat vesznek. (Az e-könyvek 

piacán egyre több kis kiadó jelentkezett, és nőtt a 

megjelent címek átlaga is.) 

(Murányi Lajos) 

141/2014 
STONE, Graham – RAMSDEN, Bryony: Library Impact 
Data Project : looking for the link between library usage 
and student attainment. – Bibliogr. jegyzetekben In: 
College & research libraries. – 74. (2013) 6., p. 546-559. 

A Library Impact Data projekt: van-e kapcsolat a 
könyvtárhasználat és a hallgatói teljesítmény 
között? 

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Felmérés; 
Könyvtárhasználat 

A Huddersfield Egyetem évek óta vizsgálja a 

könyvtár és az általa nyújtott elektronikus 

információforrások használatát. Ennek során 

megállapították, hogy vannak jellemzően 

intenzívebb, illetve kevésbé intenzív 

könyvtárhasználó szakok, majd felmerült az a 

kérdés, hogy vajon a könyvtárhasználat mértéke és 

a hallgatók tanulmányi előmenetele, eredménye 

között van-e összefüggés. Ennek vizsgálata már a 

kutatás elején összefüggést mutatott az 

eredmények és mind a kölcsönzések, mind az 

elektronikus források használatának gyakorisága 

között. Noha ok-okozati összefüggés nem 

mutatható ki, hiszen a tanulmányi előmenetelt 

számos más ok és körülmény befolyásolja (a 

hallgató személyiségétől pillanatnyi élethelyzetén 

át az oktatás minőségéig), az eredmények az 

oktatókat arra késztették, hogy jobban ösztönözzék 

a hallgatókat a könyvtár használatára. 

A kutatás és eredményei nagy érdeklődést keltettek 

egy konferencián, ennek nyomán merült fel a 

kérdés: van-e összefüggés a könyvtárhasználat és a 

hallgatók tanulmányi előmenetele között? Ennek 

megállapítására a Huddersfield Egyetem 

vezetésével nyolc egyesült királyságbeli egyetem 

több mint 33 ezer hallgatójának tanulmányi 

eredményeit és könyvtárhasználati adatait 

gyűjtötték össze és elemezték egy hat hónapig tartó 

projekt keretében, amit a JISC támogatott. 

(Megjegyzendő, hogy az adatok – köztük 

személyes adatok – kezelése miatt komoly jogi 

előkészítő munkára is szükség volt.) A 

könyvtárhasználatot három adat alapján mérték 

(amelyből legalább kettő szükséges volt ahhoz, 
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hogy az adott személy adatai bekerüljenek a 

vizsgálatba): a könyvtári kölcsönzések száma 

(kizárva a hosszabbításokat), a könyvtári 

látogatások száma, az elektronikus forrásokhoz 

való kapcsolódások (loginok) száma vagy más, az 

e-források használatát mérő adat. Az eredmények 

szerint a kölcsönzések és az e-források használata 

esetében a gyakoriság és a tanulmányi 

eredményesség között volt, a könyvtárlátogatások 

száma és az eredményesség között nem volt 

összefüggés. A személyes válaszokból kiolvasható 

volt, hogy a hallgatók általában tisztában vannak 

azzal, hogy a könyvtár- és forráshasználat 

kapcsolatban áll előmenetelükkel. A könyvtári 

forrásokat fontosnak tartják, függetlenül attól, 

hogy az interneten mit tudnak szabadon elérni. A 

többség a könyvtárat önmagában is forrásnak 

tekinti, ahol nemcsak információt talál, hanem a 

tanulási környezet és a szükséges technológia is 

rendelkezésére áll, és ahol társaival is találkozhat a 

közös feladatok megbeszélésére. (Mások viszont 

éppen az ebből eredő zajszint miatt nem tartják 

tanulásra igazán alkalmas helynek a könyvtárt, és 

inkább az otthoni kényelem mellett vannak.) 

Összegezve megállapítható, hogy a kölcsönzések, 

illetve az elektronikus források használata és a 

tanulmányi előmenetel között statisztikailag 

szignifikáns összefüggés van (intézményenként, 

szakonként eltérő, de mindenhol megállapítható 

mértékben). Ugyanakkor világos, hogy a 

tanulmányi előmenetelt számos tényező 

befolyásolja, így a könyvtárhasználat és a 

sikeresség között ok-okozati összefüggés nem 

állapítható meg. A projekt eredménye volt még a 

módszerek és eszközök kidolgozása, amellyel 

hasonló vizsgálatok végezhetők a továbbiakban is, 

azonban ha más országban használnák fel azokat, 

figyelembe kell venni a jogi különbségeket, illetve 

az adott ország jogrendjét. 

(Mohor Jenő) 

Olvasás 

142/2014 
DALI, Keren: “Ask me what I read” : readers' advisory 
and immigrant adaptation. – Bibliogr. In: New library 
world. – 114. (2013) 11/12., p. 507-526. 

Olvasmányajánlás és a bevándorlók beilleszkedése 

Felmérés; Közművelődési könyvtár; Nemzetiségi olvasó; 
Olvasásra nevelés 

A dolgozat célja, hogy megvizsgálja, mennyire 

segíti a könyvtári olvasmányajánlás a bevándorlók 

pszichológiai és szociokulturális beilleszkedését új 

hazájukban. Az adatgyűjtés empirikusan folyt a 

Toronto körüli régióban élő orosz anyanyelvű 

bevándorlók körében. Az adatfelvételt 

háttértanulmányokkal és mélyinterjúkkal 

egészítettek ki. Az olvasmányajánlás folyamata 

nemcsak szórakoztató könyvekről folytatott 

társalgás, hanem erős interkulturális találkozás is, 

melynek során lehetővé válik a befogadó és a 

bevándorló között a barátkozás és egymáshoz 

közeledés fokozása, megtöri a negatív 

sztereotípiákat, segít közös hálózatok kiépítésében, 

előnyös kapcsolatokat teremt, megváltoztatja a 

csoportközi attitűdöket, és segíti a második nyelv 

és az új országról szóló ismeretek elsajátítását. 

A cikk három olvasmányajánlással kapcsolatos 

témával foglalkozik: (1) betekintést nyújt egy 

válogatott olvasói csoport olvasmányajánlásról 

vallott nézeteibe és felfogásába, (2), megszólaltat 

olyan bevándorló olvasókat, akiknek az 

olvasmányajánlásról szerzett tapasztalataik az 

eddigi könyvtári szakirodalomban alig 

szerepelnek, és (3) interkulturális találkozásként 

írja le az olvasmányajánlás folyamatát – keretként 

az interkulturális beilleszkedés (Charles Berger) 

bizonytalanságcsökkentés-elméletét használva. 

(Autoref.) 

143/2014 
MELENT'EVA, Ûliâ Petrovna: Osnovnye modifikacii 
čteniâ : osobennosti formirovaniâ i bytovaniâ In: 
Bibliotekovedenie. – (2013) 5., p. 54-62. 

Az olvasás alapvető változatai: kialakulásuk és 
használatuk sajátosságai 

Olvasás; Olvasási szokások; Olvasástörténet 

Az olvasás lényegéből kiindulva a következő fő 

változatokat lehet elkülöníteni: szakrális, 

tudományos, tanulási, önképzési, üzleti, 

pragmatikus, szakmai, szabadidős, agitációs, 

terápiás, családi, egzisztenciális stb. olvasás. Ezek 

mindegyike az olvasás valamely funkcióját 

valósítja meg, és önálló helye van az olvasás 

fejlődésében. Egyik vagy másik változatnak az 

elterjedése az ország, a régió történelmi 

fejlődésétől függ. Mindegyik változatnak megvan a 

saját könyvgyűjteménye (szövegei), amelyek 

formájukban, betűtípusaikban stb. különbözhetnek 

egymástól. Eltérő lehet még az olvasás sebessége 

(lassú, gyors), a szabadságfok (érdeklődés, igény, 

cenzúra), a szövegértés mélysége, az olvasó 
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érdeklődési köre (tág-szűk), tematikai irányultsága, 

az olvasási kultúra szintje. Napjainkban ezekhez 

adódik még a hordozó (papír, elektronikus, 

audiovizuális). 

Néhány változat legfontosabb jellemzői: 

- A szakrális olvasás a vallásgyakorlás különös 

formája, a könyvek általában nagy formátumúak, 

főleg latin nyelvűek. Az olvasás kifejező, intenzív, 

lassú, elmélyedést kínáló, lehet egyénileg vagy 

csoportosan, hangosan vagy csendesen (magában) 

olvasni. Az olvasótól intellektust, nagy olvasási 

kultúrát kíván. 

- A tudományos olvasás a világi tudományok 

kialakulásával függ össze, szövege elsősorban a 

kutatási területre korlátozódik. Jellemző, hogy 

sokszor tollal a kézben olvasnak (jegyzetelnek). Az 

egyetemek megjelenésével lett az olvasás 

nyilvános. Az olvasótól magas intelligenciafokot, 

mélyreható, nem gyors olvasást igényel. Ma a 

szövegtörzset sokféle dokumentumtípus alkotja, a 

tudósoknak meg kellett tanulniuk a gyorsolvasást 

és a különböző információtechnológiai eszközök 

használatát. 

- A tanuló olvasást már az ókorban is ismerték, 

majd a 11. század végétől Európában a városi 

iskolákban éledt újra. Oroszországban a tanuló 

olvasás a kereszténység elterjedésével és az írás 

megjelenésével esik egybe, már a 11–13. 

században rendelet írta elő oktatása 

megszervezését. Olvasni meg lehetett tanulni a 

családban, a már olvasni tudóktól, egyházi 

iskolákban, majd a gimnáziumokban. A 14. 

században jelentek meg az idézeteket tartalmazó 

szöveggyűjtemények. Az olvasás főleg hangos 

volt, később az egyetemeken kezdtek el magukban 

olvasni. Az első nyomtatott könyvek 

Oroszországban is az ábécéskönyvek voltak. A 

gyerekek tanuló olvasása az erkölcsi nevelést is 

célozta. A tanuló olvasás tartalmát oktatási 

programok írják elő, fő jellemzői mára az 

elektronikus és audiovizuális eszközök 

használatával bővültek. 

- A szakmai olvasás a tanuló olvasás egyik fajtája, 

témáját elsősorban az igények diktálják. Főleg a 

szakirodalomra korlátozódik, a szövegek egy része 

elektronikus hordozón van, az olvasási és az 

információs kultúra magas fokát igényli. 

- A szabadidős olvasás az ókorban kezdődött, 

hasznos időtöltésnek tartották, több 

magánkönyvtár ismert abból az időből. Az olvasás 

lehetett hangos vagy csendes. Az olvasók között 

sok volt a nő, kialakult az ún. női irodalom. 

Európában a 13–14. században jelentek meg az 

első, díszes és drága szórakoztató könyvek, a 

házban a pihenőhelyiségben olvastak. Fő 

jellemzők: kis formátum, nemzeti nyelven, 

egyszerű betűkkel, szabad választási lehetőség, 

nincs szükség magasabb kulturális szintre, csak 

emocionális befogadóképességre. 

- A családi olvasás is az ókorban kezdődött, a 

közép- és az újkorban sok országban elterjedt. A 

közös olvasás a család minden tagjának fontos, 

műfajilag elsősorban jó szándékú, figyelmet lekötő 

műveket választanak. A családi olvasásban 

jóformán minden funkció megtalálható, a 

legfontosabb a nevelő. 

Összefoglalva: az olvasás mint jelenség struktúrája 

nagyon sokrétű, ha csak egy változatot tartalmaz, 

nem lehet teljes értékűnek tekinteni. Az olvasó 

élete során az egyik vagy a másik változat kerül 

előtérbe. Minél összetettebb az olvasás struktúrája, 

annál értékesebb az olvasó személyiségének 

fejlődésében. Fontos a családi olvasás szerepe, 

mert egész életre megalapozza az olvasási 

szokásokat. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

Használók képzése 

144/2014 
MARGINO, Megan: Revitalizing traditional information 
literacy instruction : exploring games in academic 
libraries. – Bibliogr. In: Public services quarterly. – 9. 
(2013) 4., p. 334-341. 

Az információs műveltség hagyományos 
oktatásának újraélesztése: a játékok alkalmazásának 
kutatása az egyetemi könyvtárakban 

Egyetemi könyvtár; Használók képzése -
felsőoktatásban; Játék 

A hallgatók könyvtárhasználati képzése nagy 

kihívást jelent: az Y-generáció úgy hiszi, hogy 

mindent tud az internetes keresésről. A 

könyvtárismereti előadások helyett alkalmazott 

játékok bekapcsolódási lehetőséget teremtenek a 

versenyzésbe, a gyakorlati tevékenységbe és ezen 

keresztül arra, hogy okuljanak a hibákból. A 

játékok segítik a csoportmunkát, a közvetlen 

személyes vagy virtuális kapcsolatot, lehetővé 

teszik a cselekvés általi tanulást, valamint az Y-

generáció számára fontos azonnali visszacsatolást. 

A személyes részvétellel zajló játékok az órákon 

végzett gyakorlatoktól kezdve az egész kampuszt 

érinthetik. A tantermi oktatásba számos játékalapú 

tevékenység beépíthető, mint például a vetélkedő 

(quiz) a Georgiai és a Pennsylvaniai Állami 

Egyetemen. Az információs műveltség 
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koncepciójának megerősítését, a hallgatók 

részvételre motiválását, a vidám környezet 

biztosítását célzó játékok, mint A könyvtár 

honlapja, a Könyvtári zsargon, az Információs 

műveltségi IQ és a ProQuest, mind sikeresen 

alkalmazhatók a könyvtári oktatásban. A hallgatók 

által ismert, népszerű játékok szabályai kevesebb 

magyarázatot igényelnek. A személyes játékoknak 

köszönhetően a hallgatók a kampusz számos 

eseményébe is bekapcsolódhatnak. További 

példák: az elsőévesek számára az Utah Valley 

Egyetem Get a Clue játéka a könyvtári környezet 

megismerését szolgálja; a Niagara Egyetemen egy 

misztikus túra keretében az információs műveltségi 

kompetenciákat ismertetik meg a hallgatókkal; a 

Carthage College Get a Clue játéka egy 

szemeszteren keresztül csapatversenyeken mutatja 

be a könyvtárat és programjait; a Floridai 

Egyetemen az iskolákban és könyvtárakban 

világszerte játszott Humans vs. Zombies 

segítségével a zombikra vadászó hallgatók a 

kommunikáció, az együttműködés, a kritikus 

gondolkodás, a problémamegoldás, a kreativitás, 

az innováció, az információs műveltség 21. századi 

tanulási képességét fejlesztik. 

A könyvtárhasználati képzésben a virtuális játékok 

közül különösen hasznosak lehetnek a 

videojátékok. Az Association of College and 

Research Libraries első négy információs 

műveltségi követelményével összehangolt játékok 

az önképzést segítik elő. A videojáték résztvevői 

ezeket az irányelveket alkalmazzák információs 

igényeik megfogalmazásához, a kereséshez, 

stratégiájuk értékeléséhez. Az utóbbi években az 

egyetemi könyvtárakban sok különböző 

videojátékot alkalmaztak vagy fejlesztettek. A 

játékokat hétköznapi, szerepjáték, alkalmi és 

szociális témákba sorolják. A cikk mindegyik 

témakörre több példát is ismertet, értékelve azok 

előnyeit és hátrányait. 

A személyes és virtuális elemeket tartalmazó 

hibrid játékok tipikusan a használók képzésére 

valók. A Lycoming College egyszerű, sikeres 

Secret Agents in the Library játéka a könyvtár 

honlapján található, kiegészíti a használóképzési 

órák anyagát; olyan elemeket tartalmaz, mint a 

tudományos és népszerű folyóiratok közötti 

különbségek feltárása, navigálás a könyvtár 

honlapján stb. (részletes ismertetését ld. a 

Könyvtári Figyelő 2010. 3. számának 260. számú 

referátumában). 

Összefoglalva: a leghatékonyabb játékok 

egyszerűek és jól használhatók. Fontos, hogy a 

hallgatók értsék a feladatokat. A játékok előzetes 

tesztelésében eltérők a tapasztalatok. Van, ahol a 

nem könyvtárosok próbajátéka eredményesebb 

volt. A legtöbb könyvtárban a játékok nyertesei 

apró jutalmat is kapnak a cukorkától a campus 

boltjában beváltható ajándékutalványig. Általános 

tapasztalat, hogy a játéknak vidámnak, gyors 

iramúnak, vonzónak, szervezettnek és testre 

szabottnak kell lennie. Bár a hagyományos, 

előadásokra épülő oktatás továbbra is hasznos, a 

játékok kedvet csinálnak a hallgatóknak a 

könyvtárhasználati képzésbe való bekapcso-

lódáshoz. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

145/2014 
SHENTON, Andrew K.: Establishing information literacy 
principles as a foundation for cross-curricular scholarly 
investigation in England. – Bibliogr. In: IFLA journal. – 
39. (2013) 3., p. 262-277. 
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven 

Az információs műveltség alapelveinek kidolgozása 
mint a tantervtől független tudományos kutatások 
alapja 

Használói szokások; Használók képzése -iskolában; 
Modellálás 

Az Egyesült Királyság oktatási rendszerének 

alapvető problémája, hogy a tantervben előírt 

tantárgy központú megközelítés elkülönüléshez 

vezet a megfelelő készségek oktatásában és 

tanulásában. A szerző által korábban kidolgozott 

keretrendszert – amely az információs műveltséget 

a tudományos kutatások szélesebb perspektívájába 

helyezi – felhasználva a tanulmány a metaszintézis 

megközelítését alkalmazva olyan metamodellt 

dolgoz ki, amely egyesíti az angol nemzeti 

alaptantervben szétszórtan szereplő anyagokat, és 

az összegyűjtött tartalom alapján az általános 

készségek egész sorát vázolja fel. A javasolt 

struktúra lehetővé teszi a tanárok számára, hogy 

kapcsolatot teremtsenek a saját tárgyuk során 

oktatott tartalom fő elemei és a más tárgyakat 

oktató kollégák által kiemelt szempontok között, és 

segíti az információs szakembereket annak 

felismerésében, milyen területeken lenne a 

leghasznosabb a közbelépésük az információs 

műveltség és a gyakorló szakember számára 

közvetlenül fontos egyéb készségek előmozdítása 

érdekében. 

(Autoref.) 

Lásd még 83 
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Digitalizálás 

146/2014 
DŽIGO, Aleksandr Aleksandrovič: Ocifrovaninnye 
gazetnye fondy kak nacional'noe dostoânie Rossijskoj 
Federacii In: Bibliotekovedenie. – (2013) 5., p. 93-96. 

Digitalizált hírlapállományok – az Oroszországi 
Föderáció nemzeti kincse 

Digitalizálás; Hírlap; Munkafolyamat; Nemzeti könyvtár 

Az oroszországi sajtó történetében a 18. századtól 

figyelhető meg az újságok számának a növekedése: 

a 19. század elejéig 32 cím volt, ezután 1917-ig kb. 

380, majd 1991-ig kb. 3500. 1992-től pedig 11 

ezerre nőtt a számuk. A hírlapok az országban élő 

népek 59 nyelvén jelentek meg. Az állomány 

jelentős részét a vállalatok, szervezetek, oktatási 

intézmények által nagy példányszámban kiadott 

újságok teszik ki. Csak a 20. századból több mint 8 

millió éves kumulációt tartanak nyilván, ami 24 

millió tárolási egységet jelent. 

A digitalizáláshoz egy sor problémát kell 

megoldani, úgymint a felelősség megosztása, a 

válogatási kritériumok, az elsőbbségek 

meghatározása, a legjobb megoldások megtalálása 

(saját erővel vagy bérmunkában), az eredmény 

megjelenítése (teljes mű vagy csak információs 

blokk). Oroszországban a digitalizálás két szinten 

folyik: szövetségi szinten a nemzeti könyvtárak a 

felelősek, regionális szinten pedig a köztársaságok 

nemzeti könyvtárai, helytörténeti, megyei stb. 

könyvtárak. 

Eddig a 19. századi és a 20. század első felében 

megjelent hírlapokat digitalizálták, mivel ezt a 

korszakot a szerzői jogi problémák nem érintik. (A 

jogvédelem 70 évre szól, a szerkesztőségek saját 

belátásuk szerint adhatják át a szellemi tulajdont 

más jogi személyeknek, beleértve a könyvtárakat. 

Ésszerűbb lenne megegyezni a kiadókkal a 

digitalizálási kérdésekről, és olyan jogvédelmi 

rendszert kialakítani, amely a kiadókat a 

könyvtárakkal való együttműködésre ösztönzi.). A 

nemzeti könyvtárakban elkészültek a 18–19. századi 

első országos hírlapok elektronikus változatai. A 

legkeresettebb a Vedomost’ (1703–1727), a 

későbbiek közül pedig a Kino (1925–1940) és a 

Sovetskij sport (1922–1945). Különös érdeklődésre 

tartanak még számot a forradalom és a polgárháború 

idején megjelent „nem szovjet” újságok. Az Elnöki 

Könyvtár a szovjethatalom első éveiben megjelent 

hírlapokat és a fehér emigráns kiadványokat 

dolgozza fel. 

A digitalizáláshoz a nemzeti könyvtárakban az 

eredeti, nem restaurált hírlapokat veszik kézbe, és az 

egy cikk–egy fájl elvet követik (függetlenül attól, 

hogy a cikk hány oldalon jelent meg). Az Elnöki 

Könyvtárban a meglévő mikrofilmeket szkennelik. 

A regionális szinten lévő 82 könyvtárból 38-ban 

folyik a digitalizálás. 2005–2013 között 366 

regionális hírlapot dolgoztak fel, területi 

szempontból ezek orosz vagy nemzeti nyelven 

megjelent köztársasági hírlapok, megyei, városi stb. 

újságok. Az időhatárok itt tágabbak, az egész 20. 

századot feldolgozzák. Regionális szinten is 

érvényes, hogy a könyvtár vagy saját maga végzi a 

munkát, esetleg megrendeli a nagy szövetségi 

könyvtáraknál, vagy konkrét helyi hírlap esetén 

együttműködik a kiadóval. Ez utóbbi esetben a 

könyvtár licencszerződést köt a kiadóval 

meghatározott címek hálózati eléréséről. Lehetséges 

megoldások: az 1950-ig megjelent hírlapok 

térítésmentesen a könyvtár szerverére kerülnek, az 

1951 után megjelentekről pedig a felek 

szerződésekben döntenek (térítéses szolgáltatás). 

A kereskedelmi szervezetek nem folytatnak 

célirányosan tömeges digitalizálási tevékenységet. 

Olvasói kérésre szkennelnek egy-egy cikket, egy 

újság egy-egy számát. Kivételt képez az East View 

és az Integrum World Wide cég. Az East View az 

utóbbi öt évben digitalizálta a Pravda (1912–), az 

Izvestiâ (1917–), az Argumenty i Fakty (1983–) és a 

Literaturnaâ gazeta (1929–) 2012-ig megjelent 

számait, több mint 350 ezer hasábot. Az adatbázis 

bármely böngészővel kereshető, a pdf formátum 

mellett szöveges réteg is van a kulcsszavas 

kereséshez. Az Integrum 270 központi hírlap és 700 

regionális újság teljes szövegét dolgozta fel. Keresni 

orosz, német, angol és ukrán nyelven lehet a 

címben, a besorolási adatokban, valamint régió és 
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idő szerint. Mindkét cég licence szerint a 

könyvtárak csak online szolgáltathatnak, a 

forrásokat nem őrizhetik meg, és nem biztosított a 

hosszú távú hozzáférés sem. 

(Viszocsekné Péteri Éva) 

Audiovizuális, elektronikus, 
optikai információhordozók 

Lásd 78, 137, 138, 140 

Információ- és kommunikációs 
technológia 

147/2014 
BOMHOLD, Catharine Reese: Educational use of smart 
phone technology : a survey of mobile phone application 
use by undergraduate university students. – Bibliogr. In: 
Program. – 47. (2013) 4., p. 426-436. 

Okostelefonok használata az oktatásban: hogyan 
használnak mobiltelefonos alkalmazásokat egyetemi 
hallgatók? 

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Felmérés; 
Használói szokások; Információtechnológia 

A tanulmány olyan felmérés eredményeit ismerteti, 

amelynek során egyetemisták okostelefon-

használatát vizsgálták. Információs műveltségi 

tanfolyamra beiratkozott hallgatók válaszoltak egy 

online felmérés kérdéseire, melyek az okostelefon-

alkalmazások (apps) használatáról érdeklődtek. A 

leggyakoribb alkalmazások – keresőgépek, online 

enciklopédiák és könyvtárak – viszonylag kis 

százalékát (10,4) használják az egyetemisták. A 

legtöbbet használt alkalmazásokat jól ismerik, ezek 

mobil hozzáférést tesznek lehetővé a személyi 

számítógépeikről elérhető népszerű felsőoktatási 

weblapokhoz. A hallgatók jelentős része (76%) 

arról is beszámolt, hogy tudományos információ 

kereséséhez is ezeket az alkalmazásokat használja. 

Erre a leggyakoribb alkalmazástípus a keresőgép 

volt. A kutatás fontos adatokkal szolgált az 

egyetemisták tényleges okostelefon-használatáról a 

felsőoktatási könyvtárak mobil alkalmazásainak 

fejlesztésével foglalkozó könyvtárvezetők és 

oktatók számára. 

(Autoref.) 

148/2014 
DEL BOSQUE, Darcy: Will you be my friend? : Social 
networking in the workplace. – Bibliogr. In: New library 
world. – 114. (2013) 9/10., p. 428-442. 

Leszel a barátom? Közösségi média a munkahelyen 

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Információtechnológia; 
Kommunikáció -személyzeten belül; Személyzet 

A közösségi hálózat egyes elemeinek népszerűsége 

ugyan hullámzik, azonban az egész jelenség 

állandósult. Noha ezeknek a hálózatoknak (illetve 

a hálózati helyeknek, mint pl. Facebook, Twitter, 

Google+) legtöbbje közösségi (ha úgy tetszik 

társasági) célú, népszerűségük folytán használatuk 

a munkahelyeken is megjelent, és szakmai 

eszközként is szolgálnak. A könyvtárak az 

olvasóikkal való kapcsolattartás céljából vezették 

be ezeket, de a könyvtárosok mint egyének is 

elkezdtek egymás közötti kapcsolatokat kialakítani 

általuk. A szakirodalom nagy része azzal 

foglalkozik, hogy a könyvtárak hogyan vezetik 

(vezessék) be szolgáltatásaik körébe a közösségi 

hálót, illetve hogy ezt milyen eredményességgel 

teszik. Igen kevés tanulmány foglalkozik azzal, 

hogy a könyvtárosok hogyan integrálják a 

közösségi oldalakat saját szakmai életükbe. 

Annak érdekében, hogy megismerjék a 

felsőoktatási könyvtárosoknak a közösségi 

oldalakkal kapcsolatos nézeteit, véletlenszerűen 

kiválasztottak 352 USA-beli felsőoktatási 

könyvtárt, és több mint háromezer könyvtárosnak 

küldték meg e-mail kíséretében az online 

kérdőívet. 765 (24%) használható válasz érkezett 

vissza: közülük mindössze 15% nem használ 

közösségi oldalakat, elsősorban érdeklődés, 

másodsorban idő hiányában, az elutasítás harmadik 

oka a magánszférával kapcsolatos aggodalom. A 

közösségi oldalak használóinak 94%-a a 

Facebookot, közel felük a LinkedInt, 36%-u a 

Twittert említi, a kevésbé népszerűek közé tartozik 

a ma már nem elérhető GoogleWave, a MySpace, 

Ning és a Second Life. 

A legtöbben (63%) a barátaikkal, 17% a 

kollégákkal való kapcsolattartásra, 1% új 

emberekkel való megismerkedésre használják a 

közösségi oldalakat. Egyéb okok között szerepelt 

még a technológia lehetőségeinek kipróbálása; a 

szétszakadt családdal való kapcsolattartás; a 

kíváncsiság, hogy oly sok ember mire fordít oly 

sok időt, és ok az önmenedzselés is. A Facebookos 

ismerősök száma 0 és 3600 (!) között van, az átlag 

155. A válaszolók közel háromnegyede heti öt 

óránál, 31% heti egy óránál kevesebbet tölt a 

közösségi hálón. A 18%-nyi erős használó heti 6-
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10, míg 4% heti 16 óránál is tovább van jelen a 

közösségi oldalakon. 

A válaszolók több mint felének nem változott meg 

a kollégáiról alkotott véleménye attól, hogy a 

közösségi oldalakon is megismerte őket; 32% 

pozitív, 33% negatív változásról számolt be annak 

nyomán, hogy kollégái miket posztolnak. 19% 

szerint a közösségi oldalak használata révén javult 

a kommunikáció a munkatársak között, 12% 

fedezett fel a munkahelyén belül olyan téren 

szakértő kollégákat, akikről (akiknek 

szakértelméről) nem tudott. 30% azok aránya, 

akiket a közösségi oldalak több nem munkahelyi 

interakcióhoz vezettek a kollégák körében. 42% 

használja a közösségi oldalakat a munkával 

kapcsolatos kommunikációra kényelmes, gyors és 

egyszerű volta miatt. 

Összefoglalva: a válaszolók 85%-a használja a 

közösségi oldalakat, azaz a könyvtárosok széles 

körében elfogadott jelenségről van szó, amely 

jelentősen megnöveli az információcserét, azonban 

veszélyekkel is jár. Noha a válaszadók nagy része 

elsősorban magáncélokra használja, szakmai 

kapcsolatok is jelen vannak a közösségi hálózaton. 

A határok elmosódnak, és a magánszférával 

kapcsolatos kérdések bonyolultabbá válnak. 

Minél elterjedtebb a közösségi oldalak használata, 

annál fontosabb, hogy használói legyenek óvatosak 

személyes adataik védelme érdekében. 

Munkatársak, kollégák, sőt állást kereső esetleges 

jövendő munkatársak is információkhoz jutnak, 

amelyekből véleményt, ítéletet alkotnak, ami akár 

a munkahelyet is érintheti. (Bár egyes közösségi 

oldalak lehetővé teszik az adatok hozzáférési 

körének korlátozását, jobb, ha nem posztolunk 

online olyasmit, amit nem szeretnénk 

nyilvánosságra hozni.) A magánszférával 

kapcsolatos kockázatok és aggodalmak ellenére a 

közösségi oldalak haszonnal is járnak a 

munkahelyen. Lehetővé teszik a volt 

munkatársakkal a kapcsolattartást, közelebb 

hozzák a jelenlegi munkatársakat, és megkönnyítik 

a távoli, más könyvtárakban dolgozó kollégákkal 

való kapcsolattartást. 

(Mohor Jenő) 

149/2014 
McNEAL, Michele L. – NEWYEAR, David: Introducing 
chatbots in libraries In: Library technology reports. – 49. 
(2013) 8. 

Beszélgető robotok a könyvtárakban 

Kommunikáció -használókkal; Mesterséges intelligencia; 
Referensz; Szoftver 

Az alapinformációk (nyitvatartási idők, 

szabályzatok stb.), valamint meghatározott 

információforrások iránti érdeklődés teszi ki a 

csevegő és az azonnali üzenetküldő szoftverek 

útján beérkező kérdések zömét, ezért célszerű – a 

könyvtárakat sújtó költségvetési megszorításokat is 

figyelembe véve – a beszélgető robotok (más 

néven virtuális közvetítők) alkalmazása. Ezek a 

mesterséges intelligencián alapuló, 

felhasználóbarát alkalmazások az online 

használónak az önkiszolgálás lehetőségét 

biztosítják, és már számos üzleti és kormányzati 

alkalmazásban sikert arattak. A beszélgető robotok 

képesek arra, hogy a természetes nyelvi 

feldolgozás révén az ügyfelek széles köre számára 

testre szabott és helyes információ nyújtsanak. 

A természetes nyelvi feldolgozásra felkészített 

beszélgető robotok lehetővé teszik, hogy a 

felhasználók úgy kérdezzenek, mintha emberi 

lényekkel állnának szemben. A beszélgető robotok 

ugyanakkor mindig türelmesek és udvariasak, nem 

zavarja őket a nagy forgalom, a goromba ügyfelek 

vagy az ismétlődő kérdések. Névtelenek, ami 

felbátorítja a szégyenlős felhasználókat és azokat, 

akik úgy gondolják, hogy butaságot kérdeznek. 

Mindezzel a tájékoztató szolgálatok marketingjét is 

jól szolgálják. 

A szerzők több beszélgető robot főbb jelmezőit is 

bemutatják, kezdve az 1966-ban „született” ELIZA 

pályafutásán keresztül egészen az olyan, ma is 

működő robotokig, mint az Emma (új nevén 

infoTabby http://www.infoTabby.org) és a Pixel 

(http://pixel.unl.edu). 

(Koltay Tibor) 

Lásd még 135 

http://www.infotabby.org/
http://pixel.unl.edu/
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KKöönnyyvvttáárrggééppeessííttééss,,  kköönnyyvvttáárrééppüülleett

Könyvtárépítés, -berendezés 

150/2014 
GROVES, Christy: The Meeting Places : flexible, 
reservable, and equipped In: College & research 
libraries news. – 74. (2013) 10., p. 526-529. 

Találkozási pontok egy egyetemi könyvtárban 

Berendezés; Egyetemi könyvtár; Könyvtárépület -
egyetemi, főiskolai 

Middle Tennessee State University (MTSU) 

könyvtára, a Walker Library több mint 25 ezer 

hallgatót szolgál ki. 250 ezer négyzetlábnyi (azaz 

23 226 m2) területét naponta átlagosan hétezren 

látogatják reggel héttől éjjel két óráig. A hallgatók 

és oktatók számítógéppel felszerelt egyéni és 

csoportos tanulóhelyeket, valamint két kiválóan 

felszerelt, 36 személyt befogadó osztálytermet 

vehetnek igénybe. Az évek folyamán jelentősen 

megnőtt az igény egyrészt a könyvtárhasználati 

képzés iránt, másrészt az oktatási célnak megfelelő 

helyek, a hallgatók öntevékeny közösségi 

foglalkozásait, a munkatársak számára tartott 

tréningeket és egyéb csoportos munkát befogadó 

terek iránt is. Ezért a 2011-es felújítás tervezésekor 

új típusú helyszínek kialakítását határozták el. 

A négyemeletes épület második és negyedik 

emeletén levő nagy, nyitott terek egy-egy sarkát 

vették igénybe e célra. Mivel többcélú 

alkalmazásra kellett felkészülniük, könnyen 

mozgatható, kerekekkel felszerelt térelválasztókat, 

asztalokat és székeket szereztek be. A használók 

így szükség szerint alakíthatják ki a kívánt tér 

nagyságát és berendezését. A bútorokat esténként a 

könyvtárosok az emelet eredeti berendezési rendjét 

tükröző alaprajz szerint rendezik vissza, egyúttal 

ellenőrizve, hogy megvan-e minden felszerelési 

tárgy. 

A 15 személyes második emeleti és a 36 fő 

számára berendezhető negyedik emeleti 

találkozóhely is laptophoz csatlakoztatható, nagy 

képernyős LCD monitorral rendelkezik. A 

könyvtárból igényelhető laptop, távirányítók és 

kábelek is. 

Az MTSU hallgatói, oktatói és a személyzet tagjai 

három óra időtartamra foglalhatják le a tereket a 

szemeszter három hónapjára előre. Tanórákon 

kívül más rendszeres összejövetel is helyet kap a 

találkozóhelyen, például a hallgatói tanácsadó 

iroda egyetemi sikertörténetekről beszámoló heti 

workshopja. Ha épp nincs lefoglalva, a közösségi 

helyszínek ad hoc jelleggel is használhatók, de 

technikai eszközök nélkül. Az előjegyzések és 

ezek nyilvántartása online módon történik, amihez 

ma már egy teljesen automatikus rendszert 

alkalmaznak. A kölcsönzött eszközök épségéért a 

kölcsönvevő személy vállal felelősséget. A 2012 

márciusa óta eltelt egy év alatt összesen 224 

alkalommal vették igénybe a két, igen gyorsan 

népszerűvé vált, flexibilis helyiséget. Oktatók, 

instruktorok, hallgatói csoportok egyaránt 

előszeretettel használják sokféle célra a tanórától a 

kötetlen munkahelyi partiig. A jövőben a dékán 

által javasolt együttműködés keretében az 

egyetemi oktatók is a könyvtári találkozási 

pontokon fogják konzultációra fogadni a 

hallgatókat. 

Az már most is egyértelmű, hogy a flexibilis 

közösségi helyszínek létrehozására fordított 

viszonylag kis költség biztosan megtérült a 

használók és a könyvtár számára is. 

(Fazokas Eszter) 

151/2014 
STASSELOVÁ, Silvia: Renesancia knižníc ako fyzického 
miesta v 21. storočí : príklad zo zahraničnej praxe – 
moderné knižnice v Singapure In: Knižnica. – 14. (2013) 
10., p. 11-20. 

A könyvtár mint fizikai hely reneszánsza a 21. 
században. Példák a külföldi gyakorlatból – modern 
könyvtárak Szingapúrban 

Könyvtárépület -közművelődési; Könyvtárépület -
nemzeti 

Az elmúlt 20 évben a szerző valamennyi 

kontinensen járt az IFLA konferenciáin a szlovák 

könyvtárak képviseletében. A világkongresszust 

minden évben más kontinensen rendezik meg, 

2013-ban Szingapúr látta vendégül a világ 

könyvtárosait. 

A 20–21. század határán számtalanszor 

megfogalmazódtak a falakkal határolt, kőből épült 
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könyvtárak jövőjével kapcsolatos kételyek, 

aggodalmak. A vízió virtuális könyvtárakkal 

helyettesítette a valós könyvtárakat, ám ennek 

ellenére számos új könyvtár épült vagy újult meg, 

amelyekben a hagyományos és modern 

információs szolgáltatások jól megférnek 

egymással. 

Szingapúr, a fejlett világváros azzal a 

meglepetéssel szolgál, hogy ott a könyvtár mint 

fizikai tér a reneszánszát éli napjainkban. Az első 

helyszín a Chinatown központjában található 

közkönyvtár volt, amelynek a neve is sokatmondó: 

library@chinatown, amelyet az elérhetőség 

szempontjait figyelembe véve a „könyvtár a kínai 

negyedben” szlogenre fordíthatunk. A könyvtár a 

kínai negyed hipermarketekkel övezett forgalmas 

részében található, egy üzletház legmagasabb 

szintjén. A legnagyobb meglepetés a könyvtár 

tereiben egyrészt a nagy forgalom és zsúfoltság 

volt, másrészt az a tény, hogy az emberek a 

könyvtárba megpihenni, kisebb vagy hosszabb 

időre „szusszanni” vágyva érkeznek. A pihenő 

használók tömeges látványa olyan új jelenség volt, 

amelyhez hasonlóval a szerző nem találkozott. A 

rendkívül forgalmas, nyüzsgő városrészben, a 

hipermarket tetején a könyvtárlátogatók kellemes, 

csöndes, nyugodt menedékhelyként keresik föl a 

könyvtárat, ahol olvasnivalókba merülhetnek, vagy 

egyszerűen csak megpihenhetnek a stressz, a 

tömeg elől menekülve. 

A Szingapúri Nemzeti Könyvtár is modern 

épületben található, ami szintén arról tanúskodik, 

hogy a könyvtárnak mint fizikai helynek a 

jelentősége a 21. század elejére egyáltalán nem 

csökkent, sőt reneszánszát éli. 

A nemzeti könyvtár modern épületében található a 

városi központi könyvtár is, a föld alatti első 

szinten. A chinatowni könyvtárhoz hasonlóan itt is 

hatalmas volt a forgalom, minden ülőhely foglalt 

volt, folyamatosan tízesével érkeztek a látogatók. 

Sokan voltak az olvasók között olyanok, akik itt is 

pihentek, relaxáltak, vagy gondolataikba merülve 

szemlélődtek. A gyermekrészlegbe a fiatal 

anyukák babakocsikkal érkeztek, a kicsik a 

nyugodt környezetben békésen szundikálhattak. 

A szingapúri példák arról tanúskodnak, hogy a 

könyvtárak egyik fontos előnye, vonzó szerepe 

éppen abban rejlik, hogy olyan helyek, amelyek 

nyugodt, kellemes, vonzó, csöndes, hagyományos 

tereire szüksége van az embereknek. A mindennapi 

rohanás és stressz elől, ha csak kis időre is, jó a 

könyvtári terekbe betérni, ott megpihenni, 

feltöltődni. A könyvtár mint fizikai hely 

reneszánszát éli, ezt a szingapúri könyvtárak 

tanúsítják, egy olyan nagy és gazdag városban, 

amelyet 1819-ben alapítottak, és 2011–2015 között 

több mint 16 milliárd szingapúri dollárt fordítottak 

a fejlesztésére. 

A Nemzeti Könyvtár a Szingapúr Intézet alapjain 

1957-ben kezdte meg működését, azóta is a 

könyvtári rendszer irányítója, s együttműködik a 

felsőoktatási és szakkönyvtárakkal. 2010-ben 

dolgozták ki azokat a stratégiai kereteket, amelyek 

a könyvtárak információs és kulturális szerepét 

erősítik. Egyik fontos projektjük a Szingapúri 

Digitális Könyvtár építése (2005-től), amelyben az 

információk online elérését, a digitalizált anyagok, 

speciális adatbázisok, e-könyvek és e-folyóiratok 

szolgáltatását hozzáférhetővé teszik. Az Infopedia 

(2008-tól) portálszolgáltatás valamennyi 

Szingapúrról megjelent, bármilyen témájú cikk 

keresését biztosítja. 2009 óta a mobil alkalmazások 

elérését is megvalósították a „Könyvtár a 

zsebedben” projektben. 

A szingapúri felsőoktatási könyvtárak a világ 

élvonalába tartoznak, amelyek a legújabb 

trendeknek megfelelő Lifestyle Library-vel az Y 

generáció számára is vonzóak. Számos 

újdonsággal, ötletekkel várják a különböző 

korosztályokat (kreatív műhelyek, interaktív 

lehetőségek, QR-kód). Összességében a hatalmas 

város könyvtáraiban pulzáló, kreatív közösségeket 

létrehozó intézményekkel találkozhatunk, ahol a 

dinamikus terek és az intim, személyes szféra jól 

megfér egymás mellett. 

(Prókai Margit) 

152/2014 
STASSELOVÁ, Silvia: Verejné knižnice v historických 
budovách : hlavné výhody v 21. storočí – postrehy z 
teórie a praxe In: Knižnica. – 14. (2013) 9., p. 12-18. 

Közkönyvtárak műemlék épületekben. Jellemző 
előnyök a 21. században – elméleti és gyakorlati 
észrevételek 

Enteriőr; Könyvtárépület -közművelődési; Nemzetközi 
helyzetkép 

A 21. századi technoszféra túlsúlyában a 

közkönyvtárak az egész világon egyre értékesebb 

helyek lettek: a találkozások, a művelődés, a 

szabadidő tartalmas eltöltésének, a 

mobiltelefonoktól mentes csendes övezetekké, a 

nyugalom szigeteivé válnak. Ezeket a funkciókat a 

könyvtári épületek terei, komfortja és atmoszférája 

biztosítja. A városi építészet modern dzsungelében 

megőrzött régi, történelmi épületek különleges 

értékkel bírnak. A korszerű szolgáltatások régi 

épületekben való hozzáférése igényesebb 

megközelítést jelent, mint az újonnan épültekben, 
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sokszor azonban az építészet és a belsőépítészet 

csodákra képes. 

A régi épületek előnye, hogy a „genius loci” 

önmagában is vonzóbb lehet a helyi lakosok 

számára, mint egy új épület. A szerző négy 

országban (USA, Kanada, Horvátország, 

Magyarország) tett látogatást műemlék 

épületekben található könyvtárakban, amelyek 

közül részletesen az amerikai példát mutatja be. Az 

Egyesült Államokban a New York Public Library 

(NYPL), a metropolisz közkönyvtára, Kanadában a 

québeci Saint-Jean-Baptiste közkönyvtár, 

Horvátországban a Pulai Városi Könyvtár, 

Magyarországon a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár volt a helyszín. 

A világon az egyik legnagyobb és legismertebb 

történelmi könyvtárépület a New York-i Városi 

Könyvtár főépülete Manhattan „sosem alvó” 

modern központjában, a híres Ötödik és a 42. utca 

kereszteződésében. A főépület 2011-ben ünnepelte 

100. évfordulóját, 2008 óta a szponzorról 

elnevezve „Stephen A. Schwarzman Building” 

néven ismert. A könyvtár jóval korábban 

keletkezett, 1895-ben New York kormányzója, 

Samuel Jones Tilden két könyvtár egyesítésével 

alapította. Az alapító halála után vagyona jelentős 

részét (2,4 millió dollár) is a könyvtárra hagyta új 

épület létrehozására. Az első igazgató, Shaw 

Billings víziója nyomán született meg a világ 

legjelentősebb közkönyvtára. 

A város 1897-ben döntött az új épület 

megépítéséről, kivitelezésére a híres Carrére & 

Hastings cég kapott megbízást. A alapkő letételére 

1902 májusában került sor, majd az építkezés 

1910-ig tartott. Ebben az időben ez volt az államok 

legnagyobb márvány épülete. 1911. május 23-án 

ünnepélyes keretek között adták át, és másnap 

megnyílt a használók előtt, egy nap alatt 60 ezres 

tömeg kereste fel az 1 millió kötetes könyvtárat. 

Az épületet két oroszlán őrzi, melyek a két 

épületről az Astor és Lenox nevet kapták, és máig 

a könyvtár legismertebb jelképei. 1911-ben 

nemcsak a gyűjtemény, hanem a belső díszítés és a 

szobrok is rendkívülinek számítottak. A fő 

olvasóterem futballpálya-méretű (24 x 90 m), 15 

méteres magasságával, díszes, közepén a kék 

égboltot és rózsaszín felhőket ábrázoló 

mennyezetével impozáns látványt nyújt. 1997-ben 

15 millió dollár értékben felújították, és a 

szponzorról nevezték el (Rose Main Reading 

Room). 

Az olvasóteremben a legmodernebb 

számítástechnikai berendezések és vezeték nélküli 

internet, wifi is található. 

Az épület egyedülálló atmoszférájában a múlt és a 

jelen találkozik, ahol az időt jól el lehet tölteni; 

több híres amerikai film forgatási helyszínéül is 

szolgált. Az első igazgató, Billings meggyőződése, 

hogy az egészséges demokrácia elengedhetetlen 

feltétele az információkhoz való szabad hozzáférés 

biztosítása, nemcsak a NYPL alapelve, hanem a 

világ valamennyi könyvtára számára vezérfonál 

azóta is. 

(Prókai Margit) 

Lásd még 104 

Számítógépes könyvtári 
rendszerek 

153/2014 
DALLING, John – RAFFERTY, Pauline: Open source, 
open minds? : an investigation into attitudes towards 
open source library management systems in UK higher 
education libraries. – Bibliogr. In: Program. – 47. (2013) 
4., p. 399-423. 

Nyílt forráskódú könyvtári rendszerek 
alkalmazásának vizsgálata az Egyesült Királyság 
felsőoktatási könyvtáraiban 

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Integrált gépi 
rendszer; Szoftver 

A tanulmány egy kisebb kutatásról számol be, 

amely az Egyesült Királyság felsőoktatási 

könyvtáraiban a nyílt forráskódú könyvtári 

rendszerekről kialakult képet vizsgálta. Azt 

próbálta megállapítani, miért késlekedik a szektor 

ennek a technológiának az elfogadásával, és 

hogyan változhatnak a jövőben az ezzel 

kapcsolatos vélemények a brit egyetemeken. 

Kvantitatív online kérdőívet küldtek a brit 

felsőoktatási szektor összes (181) könyvtárának, a 

válaszadási arány 46,4 százalékos volt. A kérdőívet 

öt kiválasztott szakemberrel készített kvalitatív 

telefonos interjúk követték. A brit felsőoktatási 

könyvtárak egymás véleményében bíznak a 

könyvtári rendszer kiválasztásakor. Kevés 

tapasztalat birtokában a rendszerek erős 

kereskedelmi támogatására van szükség, és a 

jelenlegi pénzügyi helyzetben nagy a 

bizonytalanság a személyzeti kérdésekben, így a 

felsőoktatási könyvtárosok nem szívesen 

választanak nyílt forráskódú rendszereket. A 

résztvevők nem mutattak hajlandóságot jelenlegi 

könyvtári rendszerük lecserélésére, ami kevés 

alternatíva elfogadására utal a közeljövőben. A 
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kérdőívre válaszolók közül valamivel többen 

jelezték, hogy mérlegelik egy nyílt forráskódú 

rendszer bevezetését, mint egy korábbi (2008-as), 

Adamson nevével fémjelzett kutatásban; ez 

azonban annak is betudható, hogy valószínűleg a 

nyílt forráskódú rendszerek hívei vettek részt a 

vizsgálatban. Az Adamson-féle felmérést 

kiindulópontként használva – és beszámolva egy 

vizsgálat és felsőoktatási információs 

szakemberekkel készített interjúk eredményeiről – 

a tanulmány jelentősen gazdagítja ismereteinket a 

nyílt forráskódú könyvtári rendszerekről. 

(Autoref.) 

Elektronikus könyvtár 

154/2014 
DAPPERT, Angela [et al.]: Describing and preserving 
digital object environments. – Bibliogr. In: New review of 
information networking. – 18. (2013) 2., p. 106-173. 

A digitális objektumok környezetének leírása és 
megőrzése 

Digitalizálás; Elektronikus dokumentum; Formátum -
gépi; Gépi dokumentumleírás; Megőrzés 

Egy digitális objektum nem használható olyan 

számítástechnikai környezet nélkül, amelyben 

bemutatható vagy megvalósítható. Ha biztosítani 

szeretnénk a digitális objektumok hosszú távú 

használhatóságát, hogy a változó formátumok, 

szoftver és hardver ellenére is megjeleníthetők 

legyenek, vagy meg kell őrizni a számítástechnikai 

környezetüket is, vagy legalább annyi információt 

kell gyűjteni, hogy a környezet rekonstruálható 

vagy a megváltozott világhoz igazítható legyen. A 

digitális megőrzés metaadatai azok az információk, 

amelyekre a digitális objektumok sikeres hosszú 

távú megőrzéséhez szükség van annak érdekében, 

hogy a jövőben valamilyen formában telepíthetők 

legyenek. A digitális objektumok 

számítástechnikai környezetének megfelelő 

elemeit leíró információknak a megőrzési 

metaadatok részét kell képezniük. Bár a digitális 

megőrzés metaadatainak szabványában, a 

PREMIS-ben szerepelnek szemantikus elemek a 

környezeti információk megörökítésére, ezeket 

ritkán vagy szinte soha nem használják. A 

számítástechnikai környezet leírása iránt 

megnövekedett érdeklődés hatására írt tanulmány a 

metaadatok meghatározásához és jobb leírásához 

mutatja be a követelményeket, és kínál megoldási 

javaslatokat. 

(Autoref.) 

Lásd még 81, 136, 139 

KKaappccssoollóóddóó  tteerrüülleetteekk

Kiadói tevékenység 

155/2014 
FOURNIER, Johannes – WEIHBERG, Roland: Das 
Förderprogramm "Open Access Publizieren" der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft : zum Aufbau von 
Publikationsfonds an wissenschaftlichen Hochschulen in 
Deutschland In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie. – 60. (2013) 5., p. 236-243. 
Res. angol nyelven 

A Német Kutatási Alap nyílt hozzáférésű publikálást 
támogató programja 

Hozzáférhetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké; 
Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági 

2003-ban a Berlini Nyilatkozat (http://openaccess. 

mpg.de/286432/Berlin-Declaration) aláírásával a 

Német Kutatási Alap (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, DFG) vállalta, hogy 

segíti a felhasználóknak a tudományos 

publikációkhoz való térítés- és akadálymentes 

hozzáférését, ami jelentősen növeli a kutatási 

eredmények gyors elterjedését és a kutatás 

hatékonyságát, a nyilvánosság tájékozottságát, 

továbbá a világméretű információcserét. (A 

http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/80321/1/B

erlini-Nyilatkozat.pdf címen olvasható magyarul.) 

A DFG egyik csoportja (Wissenschaftliche 

Literaturversorgungs- und Informationssysteme) 

gondozza azokat a programokat, pályázatokat és 

projekteket, melyek a nyílt hozzáférés támogatását 

és megvalósítását szolgálják német 

kutatóintézetekben és egyetemeken. Ezek egyike 

az Elektronikus Publikációk program, amely 

http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration
http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration
http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/80321/1/Berlini-Nyilatkozat.pdf
http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/80321/1/Berlini-Nyilatkozat.pdf
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szakosított repozitóriumok kiépítését támogatja. A 

nyílt hozzáférésre való átállás elsősorban a 

publikálás finanszírozásán múlik, hiszen az ismert 

nyílt hozzáférésű folyóiratok többsége nem követel 

pénzt a publikálásért, de a tudósoknak olykor 

gondot okozhat a rájuk eső költségek előteremtése. 

Az átmeneti időszakban a folyóiratok előfizetésére 

szánt könyvtári keret egy részét lehetne erre 

átcsoportosítani. Ezért hirdette meg 2009-ben a 

DFG Nyílt hozzáférésű publikálás című 

programját, melynek a célkitűzéseit, alakulását és a 

projektben részt vevők stratégiáját ismertetik 

cikkükben a szerzők az alábbi szempontok szerint: 

(1) A program időtartama és célkitűzése 

(2) A pályázatok és azok statisztikai adatai 

(pályázók száma, támogatási összegek) 

(3) Eredmények és az eddigi mérleg megvonása 

- Átfogó információk és tanácsadás; 

- A nyílt hozzáférés téma egyetemi szintű 

megvitatásának kezdeményezése; 

- A főiskolai vezetésstratégiai pozicionálása; 

- Átfogó szolgáltatás biztosítása a szerzők számára 

(pl. a publikálási díjak átvállalásával); 

- A publikációs adatok és költségek átláthatósága; 

- Szerződések és üzleti modellek; 

- A nyílt hozzáférésű cikkek számának óvatos 

növelése 

(4) Fenntarthatóság 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a DFG 

programja sikeres impulzust adott a német 

felsőoktatási intézmények számára a nyílt 

hozzáférésű publikálás finanszírozási formáinak 

kialakításához. 

(Murányi Lajos) 

156/2014 
FRANCIS, Mary: Peer reviewers of academic journals : 
who is responsible for our professional literature. – 
Bibliogr. jegyzetekben In: College & research libraries. – 
74. (2013) 6., p. 536-545. 

Tudományos folyóiratok lektorai: ki felelős 
szakirodalmunkért? 

Felmérés; Folyóirat -könyvtári; Lektorálás; Publikálás -
tudományos kiadványoké 

A szerzők és a szerkesztők mellett a 

szakfolyóiratok kiadásának fontos szereplői a 

lektorok, akik munkájukkal azt szolgálják, hogy a 

folyóiratokban színvonalas közlemények 

jelenjenek meg. Egy online felmérés során 11, 

nagy hagyományokkal rendelkező 

könyvtártudományi-informatikai folyóirat 

lektorálási gyakorlatát vették szemügyre, mind a 

szerkesztőket, mind magukat a lektorokat 

megkérdezve demográfiai adataikról és 

véleményükről. 

A megkérdezett szerkesztők 54%-a (6 fő) válaszolt 

a kérdésekre. A folyóiratok 15-80 lektort 

foglalkoztatnak. Egy lap azt nyilatkozta, hogy öt 

évig dolgozik egy-egy lektorral, egy másik két 

évig, ami még egyszer meghosszabbítható, a 

többieknél nincs időbeli korlátozás. A lapok 

kétharmada nem fizet honoráriumot, egyharmada 

ingyenes előfizetést biztosít a munkáért cserébe. 

Az esetek 83%-ában a lektorok konkrét felkérést 

kapnak, többnyire a gyakorlott szerzőket keresik 

meg, mert a publikációs múltat igen fontosnak 

tartják. Meglepő módon sehol sem hirdettek meg 

pályázatot leendő lektorokat keresve. 

A lektorok közül 62-en válaszoltak. A lektorok 

többsége nő, 77%-uk rendelkezik könyvtárosi 

végzettséggel, 48%-uk PhD-vel. Jelentős 

munkatapasztalattal bírnak (32%-uk 16-30 éve van 

a pályán). Többségük (63%) felsőoktatási 

könyvtárban dolgozik (közkönyvtári, iskolai vagy 

szakkönyvtári kollégák nem voltak a lektorok 

között), 16%-uk könyvtárosképző intézményben. 

A lektorok 67%-a már stabil oktatói státuszban 

van. Tudományos tevékenységüket tekintve 98%-

uk már publikált lektorált könyvtári-informatikai 

szakfolyóiratban, 38%-uk 10-nél több cikket. Ami 

lektori pályafutásuk hosszát illeti, a 0-5 év a 

tipikus (51%), 20-20% működik közre 6-10, illetve 

11-30 éve, 31 évnél régebben pedig 6%. 38%uk 

egy folyóiratnál dolgozik lektorként, 12%-uk 

kettőnél, 24%-uk 3-nál, 8%-uk négynél, 16%-uk 5-

nél vagy többnél. Motivációik között elsősorban a 

szakma segítését (96%) említették, 70% lépést 

kíván tartani a kutatásokkal, 12%-nak a szakmai 

előrelépés számít, 6% pedig az oktatói státuszt 

szeretné elérni. A lektorok a névtelenség hívei, 

40%-uk nem szeretné, ha a neve megjelenne az 

általa lektorált közlemény alatt. A lektorok az 

egyéb észrevételek között szóvá tették a 

közleményekkel kapcsolatos minőségi kifogásaikat 

(„egy elfogadható kéziratra öt elfogadhatatlan 

esik”). Összességében úgy vélték, hogy fontos 

tevékenységet végeznek, és érdemes erre időt 

fordítaniuk. 

A vizsgálatot érdemes lenne szélesebb körben, 

több folyóiratra és a kisebb, szakosodott 

folyóiratok körében is elvégezni. Ez utóbbiakon 

keresztül vezet ugyanis az út a nagy presztízsű 

folyóiratokban való publikáláshoz. 

(Hegyközi Ilona) 
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157/2014 
HORSTMANN, Wolfram: Finch und die Folgen : Open 
Access in Grossbritannien In: Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie. – 60. (2013) 5., p. 
251-254. 
Res. angol nyelven 

Finch és a következmények – nyílt hozzáférés Nagy-
Britanniában 

Hozzáférhetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké; 
Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági 

2012. június 12-én látott napvilágot a Finch-

jelentés, az angol Dame Janet Finch professzor 

elnökletével működő szakértői csoport 

zárójelentése és annak tizenegy oldalas summája, a 

Hozzáférhetőség, fenntarthatóság, kiválóság: 

hogyan javítható a tudományos publikációkhoz 

való hozzáférés 

(http://www.researchinfonet.org/wp-

content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-

executive-summary-FINAL-VERSION.pdf). 

Javaslatuk szerint a legfontosabb teendő egy olyan 

útmutató kidolgozása, mely a nyílt hozzáférésű 

vagy hibrid folyóiratokban díjfizetés ellenében 

történő közlést ajánlja a tudományos publikációk 

legfőbb médiumául; legalább ennyire lényeges a 

nyílt hozzáférés „arany” útjának az erősítése, ahol 

a szerzők díjat fizetnek a megjelentetésért. A 

tudományos minisztérium is támogatta a jelentés 

megállapításait, s hamarosan az Állami Kutatási 

Tanács (Research Council UK) is közreadta a 

maga átdolgozott nyílt hozzáférésről szóló 

útmutatóját, mely támaszkodott az előbbiekre. 

(Egy nappal később jelent az EU direktívája, ez 

viszont a zöld utat támogatta.) 

Az RCUK ajánlásai azokra a lektorált cikkekre és 

konferencia-előadásokra vonatkoznak, melyek az 

RCUK-t jelölik meg támogatóként, a cikkeket a 

Creative Commons Attribution licencével kell 

publikálni; mind az arany, mind a zöld út jó, de az 

arany úton történő azonnali megjelenést részesítik 

előnyben (a zöld út esetében be kell tartani a 6, a 

társadalom- és a bölcsésztudományok esetében a 

12 havi embargót). Az RCUK elvárja, hogy a 

pályázók az irányelveket 2016-ra megvalósítsák. 

A következőkben a Nagy-Britanniában lefolytatott 

vitát, elsősorban a 24 vezető egyetemet egyesítő 

Russel Group jogos kritikáját ismerteti a szerző. 

Mindenki számára világos, hogy „az arany út” 

többletköltségekkel jár; az ún. APC (article 

processing charge = a cikk megjelentetésének díja) 

a britek számára a nyílt hozzáférés szinonimája. Az 

illetékes minisztérium – Department for Business, 

Innovation & Skills (BIS) – 2012 őszén 10 millió 

fontot osztott szét az intenzív kutatást folytató 

egyetemek között, hogy segítse őket az átállásban, 

és ugyanezt ígérte az RCUK a két következő 

tanévre. Az egyetemek már repozitóriumokat és 

kutatási információs rendszereket építenek, s több 

intézményben a könyvtárakat is bekapcsolták a 

munkákba. Köztes eredményként megállapítható, 

hogy a nyílt hozzáférés elfogadott a politika és az 

egyetemi vezetés számára (a kutatókról nincs 

adat). Más a helyzet a Felsőoktatási Alap (Higher 

Education Funding Council, HEFCE) esetében, 

melynek saját kutatásértékelési rendszere van, a 

REF (Research Excellence Framework): az még 

nem tudja figyelembe venni a nyílt hozzáférést. (A 

következő évben viszont igen.) 

A kiadók is a nyílt hozzáférés fontos szereplői, 

folyóirataik jelentős tényezők, elsősorban az 

élettudományokban. Egyesek árai felfelé 

igazodnak (a Nature egy közleményért 2500–3000 

eurót számít fel), mások új modelleket dolgoznak 

ki, új területekre terjeszkednek (McMillan), vagy 

kutatásértékelésbe vágnak. Az RCUK 

irányelveinek vitája Nagy-Britanniában néhány 

fontos alapelvet világossá tett: a tudományos 

publikálás kultúrája sokszínű, elsősorban az 

élettudományi cikkek közléséért kell a szerzőknek 

fizetniük, a publikáció világának folyamatai 

evolúciósak, nem forradalmiak, a nyílt hozzáférés 

publikációs világa vegyesen működik (mixed 

ecenomy) és tovább differenciálódik, a kiadók 

próbálják a piacot alakítani, hiszen ez a dolguk, és 

a tudósok csak akkor érdekeltek a nyílt 

hozzáférésben, ha kutatásukat és karrierjüket is 

szolgálja. 

A szerző, aki jelenleg az oxfordi Bodleiana egyik 

vezetője, cikke befejező részében a könyvtárak és a 

könyvtári szakreferenseknek az új helyzetből 

adódó feladatait vázolja. 

(Murányi Lajos) 

158/2014 
SCHIMMER, Ralf – GESCHUHN, Kai – 
PALZENBERGER, Margit: Open Access in Zahlen : der 
Umbruch in der Wissenschaftskommunikation als 
Herausforderung für Bibliotheken In: Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie. – 60. (2013) 5., p. 
244-250. 
Res. angol nyelven 

A nyílt hozzáférés elterjedése a tudományos 
kommunikációban: kihívás a könyvtáraknak 

Elektronikus folyóirat; Publikálás -tudományos 
kiadványoké 

http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-executive-summary-FINAL-VERSION.pdf
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-executive-summary-FINAL-VERSION.pdf
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-executive-summary-FINAL-VERSION.pdf
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A tudomány évről évre egyre több eredményt 

produkál kiadványok formájában. Különösen 

gyorsan nő a szabadon elérhető digitális 

publikációk száma. A nyílt hozzáférést egyre 

inkább egyenértékűnek tartják a tudományos 

kommunikáció hagyományos csatornáival, amint 

azt a nyílt hozzáférésű publikációkra való 

hivatkozások gyorsan emelkedő száma is 

bizonyítja. A cikk a tudományos kommunikáció 

jelenlegi átalakulását tekinti át általában a Web of 

Science kiterjedt adatállománya alapján. A Max 

Planck Társaság sajátos tapasztalatai is 

alátámasztják azt a következtetést, hogy a nyílt 

hozzáférés ma már a tudományos kommunikáció 

megkerülhetetlen tényezője. A határozott áttörést a 

PLoS ONE nevű mega-folyóirat sikere is 

bizonyítja. Ezt a 2006-ban alapított online 

interdiszciplináris szakfolyóiratot terjesztik 

világszerte a legnagyobb mértékben – a 

publikációk számában kifejezve – az összes 

tudományos folyóirat közül, s ez látványosan 

igazolja a nyílt hozzáférés kvantitatív és kvalitatív 

növekedését. A felsőoktatási könyvtáraknak 

alkalmazkodniuk kell ezekhez a változásokhoz, és 

ki kell használniuk a lehetőségeket az új 

fejlemények alakítására. 

(Autoref.) 
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Az ismertetett cikkek forrásai 

AIB studi (IT) 53. (2013) 2. 

American libraries (US) 44. (2013) 11-12. 

Bibliotekovedenie (RU) (2013) 4., 5. 

Bibliothek (DE) 37. (2013) 3. 

BuB (DE) 65. (2013) 9., 10., 11-12. 

Bulletin des bibliothèques de France (FR) 58. (2013) 6. 

Cataloging & classification quarterly (US) 51. (2013) 5-8. 

Collection building (US) 32. (2013) 4. 

College & research libraries (US) 74. (2013) 6. 

College & research libraries news (US) 74. (2013) 10. 

Čtenář (CZ) 65. (2013) 10. 

Documentaliste (FR) 50. (2013) 3. 

Education for information (I) 29. (2012) 3-4.; 30. (2013) 1-2. 

IFLA journal (I) 39. (2013) 3. 

Interlending & document supply (GB) 41. (2013) 4. 

The international information & library review (I) 45. (2013) 1-2. 

The journal of academic librarianship (US) 39. (2013) 3., 4. 

Journal of access services (US) 10. (2013) 4. 

Journal of business & finance librarianship (US) 18. (2013) 3. 

Journal of documentation (GB) 69. (2013) 4. 

Journal of the American Society for Information Science 
and Technology (US) 

64. (2013) 5., 7. 

Journal of web librarianship (US) 7. (2013) 3. 

Knihovna (CZ) 24. (2013) 2. 

Knižnica (SK) 14. (2013) 9., 10., 11-12. 

Library hi tech US) 31. (2013) 3., 4. 

The library quarterly (US) 83. (2013) 3., 4. 

Library technology reports (US) 49. (2013) 8. 

Libri (I) 63. (2013) 4. 

Naučnye i tehničeskie biblioteki (RU) (2013) 10. 

New library world (GB) 114. (2013) 9/10., 11/12. 

New review of children's literature and librarianship (GB) 19 (2013) 2. 

New review of information networking (GB) 18. (2013) 2. 

Program (GB) 47. (2013) 4. 

Public services quarterly (US) 9. (2013) 4. 

The reference librarian (US) 54. (2013) 4. 

Revista española de documentación científica (ES) 36. (2013) 2. 

Scandinavian public library quarterly (Sx) 46. (2013) 4. 

Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie DE) 60. (2013) 5. 

 

  


