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Hogyan rendezzünk könyvtárunkban webináriumot?

szoftver; Távoktatás; Továbbképzés

A webinárium voltaképpen a világhálón lebonyo-
lított szeminárium: távoktatásban vehetünk részt 
az íróasztalnál, a résztvevőnek el sem kell utaznia. 
Ez a program megfelelő azoknak, akik szeretnének 
szakmailag fejlődni, de nem tudnak egy-egy rendez-
vényen megjelenni. A szerző azokat a tapasztalatait 
osztja meg cikkében, melyeket a Szakkönyvtárak 
Egyesülete (SLA) IT részlege vezetőjeként, illetve 
előtte még az Alapítványi Könyvtárak Konzorciuma 
(CFL) számára vezetett webináriumokat.
Erről az innovatív tanulási formáról már tavalyelőtt 
közölt cikket a Nonprofit Technology Network fo-
lyóiratában (https://issuu.com/ntenorg/docs/nten_
change_march2015_final/24). Azóta eltelt néhány 
év.
A szerző a sikeres szervezés és lebonyolítás főbb té-
nyezőit ismerteti Lépések a sikerhez alcímmel. Ezek 
a következők:
1)  Válasszunk egy időszerű témát.
2)  Hívjunk egy vagy két előadót, akinek a tudása ér-

dekelheti a résztvevőket.

3)  Készítsük fel őket úgy, nehogy magukat vagy in-
tézményüket népszerűsítsék.

4)  Kérjünk engedélyt a rendezvény rögzítésére, hogy 
utólag is felhasználhassuk a felvételt.

5)  Maradjon idő a kérdésekre is.
6)  Válasszunk megfelelő eszközöket, hiszen rengeteg 

ingyenes eszköz áll rendelkezésre (GoogleSlides, 
FreeConferencePro, SlideShare, Google Forms, 
Google Hangouts on Air, GoToWebinar, YouTube), 
melyeket a szerző részletesen ismertet.

7)  Az időtartam meghatározása a legfontosabb: ne 
legyen 30–45 percnél hosszabb a rendezvény.

8)  Az esemény előzetes népszerűsítése nélkül nem ér-
demes lebonyolítani. (Egy táblázatban azt is össze-
foglalja, hogyan növelhető a résztvevők száma.)

A szerző úgy véli, hogy egy jó hálózati rendezvény 
költséggel vagy ingyen is lebonyolítható. Érdemes 
az online eszközöket alkotó módon alkalmazni, és 
azokra is gondolni, akik alatta nem tudnak bekap-
csolódni, de utólag szívesen megnéznék az eseményt 
a honlapunkon.

(Murányi Lajos)

Lásd még 105

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

Nemzeti könyvtárak

84/2017

FAGERLID, Cicilie – anDerson, Astrid: open librar-
ies? : a study of change, adaptation and legitimation in 
national and university libraries In: scandinavian library 
quarterly. – 49. (2016) 4., p. 20-21.

Nyitott könyvtárak? változás, alkalmazkodás és legitimá-
ció a nemzeti és egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Igény; Nemzeti könyvtár; Társadalmi 
követelmények

A Nyitott könyvtárak projekt azzal a céllal indult, 
hogy vizsgálat alá vegye a változásokat, és hogy 
kiderítsék: a jelenlegi norvég nemzeti és egyetemi 

könyvtárakra hogyan tekintenek használóik, és az 
intézmények mivel igazolják saját fontosságukat. 
Négy – könyvtári területen is dolgozó – kutató mű-
ködött együtt, két antropológus, egy filozófus, vala-
mint egy kulturális szociológus. A projektet a Norvég 
Nemzeti Könyvtár és az Oslói Egyetemi Könyvtár 
finanszírozta.
A nyitottság a modern könyvtárak fejlesztések kulcs-
szava, miközben a norvég könyvtárügyben a nyitott-
ság és a hozzáférhetőség hagyományosan nagyon 
fontos értékek. Ideális esetben a szövegek digitali-
zálása nyitottá és hozzáférhetővé teszi a gyűjtemé-
nyeket. Ahogy egyre több szöveg válik digitálisan 
elérhetővé, a könyvtárakban úgy kérdőjeleződnek 
meg és változnak át a fizikai találkozóhelyek, vala-
mint a munkaállomások.
A közkönyvtárak mellett már a nemzeti és az egye-
temi könyvtárak is egyre nagyobb hangsúlyt fektet-
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nek a közösségi találkozóhely szerepre, miközben a 
tudományos életben a nyitottság más kontextusok-
ban is mind gyakrabban megjelenik: a tanulás nyi-
tott formája, a nyílt adatok, nyílt kutatói hálózatok, 
a diszciplínák közötti határok nyitottsága. A projekt 
megmutatta, hogy a nyitottság ebben a kontextusban 
több jelentéssel is bír.
Az alprojektek egyenként más és más aspektusát cé-
lozták meg a fejlesztéseknek. A stratégiai dokumen-
tumok, újságcikkek vizsgálatával, interjúk készíté-
sével arra keresték a választ, hogy a norvég nemzeti 
könyvtár mivel legitimizálja a saját tevékenységét. A 
kutatás azt mutatta, hogy a gyűjtemény minél széle-
sebb kör számára való szolgáltatása egyre fontosabb 
az intézménynek, amellyel az mindinkább egy nyitott 
és befogadó térré válik.
Egy másik alprojekt az Oslói Egyetemi Könyvtár-
ban indított írástechnika központot vizsgálta. Ez a 
funkció újdonság a könyvtárakban, amely azonban 
reprezentálja a nyitottságot, és az írói igényeket he-
lyezi középpontba. 
A projektben részt vevő két antropológus megfigye-
léssel, csoportos interjúkkal, fényképes naplókkal és 
rajzolási feladatokkal azt vizsgálta, hogy a bölcsész-
hallgatóknak mit jelent a könyvtár mint fizikai tér. 
Korábban sok kutatás folyt ezen a téren a közkönyv-
tárakról, annál kevesebb a tudományos könyvtárak 
szerepéről. A nyitottság ebben a kontextusban a for-
rások, a tudományos irodalom szabad elérhetőségét 
is jelenti. Ehhez a megosztott tudáshoz biztosítják a 
hozzáférést a fizikai terek. Az Oslói Egyetem szeren-
csés helyzetben van, hiszen a különböző épületekben 
más és más környezetet és légkört lehet kialakítani a 
használóknak. A légkör fontosságát hangsúlyozták a 
megkérdezett egyetemisták is.
2017 tavaszán a tervek szerint egy kötetet adnak ki, 
amelyben különböző tudományterületekről jött szak-
emberek fogják elemezni a könyvtár és a nyitottság 
változó perspektíváit.

(Tóth Máté)

85/2017

sTEPHENs, Andy: Functions, tasks and roles of national 
libraries in the 21st century In: Alexandria. – 26. (2016) 
2., p. 145-198.

A nemzeti könyvtárak funkciói és szerepköre a 21. szá-
zadban

Egyesület -könyvtári -nemzetközi; Feladatkör; Irányelvek 
-könyvtári; Nemzeti könyvtár

A cikk az IFLA Nemzeti Könyvtárak Állandó Bi-
zottságának arról a munkájáról számol be, hogy 
naprakész iránymutatásokat dolgozzanak ki a nem-
zeti könyvtárak számára arra, miként lépjenek túl 
az UNESCO addigi szabványán (Sylvestre, 1987), 
és megjegyzi, hogy a „nemzeti könyvtár” fogalmá-
ra nincs szabványos vagy meghatározó definíció. 
A nemzeti könyvtárak számos olyan formában lé-
teznek, amelyet az általuk képviselt ország méretei, 
kulturális történelme és gazdasági fejlődése határoz 
meg. Mindazonáltal nagy az irodalom a nemzeti 
könyvtárak funkcióiról, melyről a szerző áttekintést 
is nyújt. Az Állandó Bizottság egyetértett abban, 
hogy nem lenne helyénvaló a nemzeti könyvtárak 
számára korszerűsített iránymutatások vagy szab-
ványok kidolgozása, hanem inkább azt gondolják, 
hogy olyan empirikus megközelítést kell elfogadni-
uk, ami sok példát és esettanulmányt tartalmaz, és a 
tényleges nemzeti könyvtári gyakorlatot mutatná be, 
ez hasznos eszközként szolgálna a nemzeti könyvtári 
közösség számára. A 12 részt vevő nemzeti könyv-
tárból származó példákat és esettanulmányokat tar-
talmazó kísérleti tanulmány 2015 tavaszára készült 
el. A cikk mellékletében szereplő kísérleti tanulmány 
eredményei a nemzeti könyvtárak legjobb gyakorla-
ti esettanulmányainak indikatív jegyzékét képezik, 
és ezért úgy vélték, hogy szélesebb körű terjesztése 
szakmai érdeklődésre tartana számot. Végül a cikk 
a következő lépésekről számol be, amelyek jelenleg 
egy online felmérésen keresztül zajlanak, hogy át-
fogóan és nagymértékben dokumentálják a nemzeti 
könyvtárak által jelenleg végzett feladatokat.

(Autoref.)

Felsôoktatási könyvtárak

86/2017

DuFFus, orolando: The library as an incubator for mul-
ticultural awareness and engagement : cultivating shared 
experiences In: College & research libraries news. – 77. 
(2016) 9., p. 435-438.

A könyvtár mint a multikulturális kérdések iránti elkötele-
zettség és tájékozottság színtere
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Egyetemi könyvtár; Könyvtárpropaganda; Külföldi hallga-
tó; Rendezvény

A könyvtárak támogatják a sokszínűséget, és a könyv-
tárosok szeretik az olyan új szolgáltatásokat és prog-
ramokat, melyek felkeltik a legkülönbözőbb olvasók 
figyelmét. Amióta az Észak-Karolina-Greensboro 
Egyetem (UNCG) könyvtára (http://library.uncg.edu/) 
2007-ben létrehozta állandó könyvtári diverzitás bi-
zottságát, növekedett iránta az elkötelezettség. A 
szerző 2014 nyarán kezdett dolgozni a könyvtárban 
ezen a poszton (diversity resident librarian) a könyv-
tár és az interkulturális programok hivatala közötti 
összekötőként. (Ma már a University of Houstonon 
könyvtárosa.) Az ő feladata volt, hogy feltárja a lehe-
tőségeket egy befogadóbb könyvtár kialakítására. En-
nek érdekében interjúkat készített a diákok körében. 
A válaszokból kiderült, hogy a külföldi diákok és a 
velük törődő amerikaiak közötti párbeszéd nem elég 
rendszeres, a kulturális kapcsolatok hiánya gyakori 
jelenség az egyetem területén. Kínai szerzők szerint 
csökken a kulturális érintkezés gyakorisága, ha az egy 
országbeli külföldi diákok száma eléri a kritikus tö-
meget, és saját közösséget alakítanak ki, és fordítva: 
Vincent Tinto szerint az elkötelezettség és érintkezés 
nagy szerepet játszik az ottmaradásban. Ezt figye-
lembe véve a szerző beszélt munkatársaival, és úgy 
döntött, hogy a Diverzitás és Globális Szerepvállalás 
Kiállítás létrehozása hatékony módszer lehet arra, 
hogy befogadóbb légkört teremtsenek a könyvtárban, 
amelyben a diákok sikeresebbek lehetnek.
Mondanivalóját négy témakörbe rendezte. 1) A 
könyvtárak és a diákszervezetek között hídépítés, 2) 
tervezés és népszerűsítés, 3) könyvtári termékek és 
szolgáltatások marketingje, 4) partnerség: stratégiai 
szövetségek kialakítása.
Összegzésként kifejti, milyen fontos, hogy a könyvtár 
mindig innovatív és ötletgazdag legyen. Az említett 
kiállítás sikere azt bizonyította, hogy kis költséggel is 
nagy közönséget lehet elérni, a kiállítók is élvezték. 
A könyvtárnak hatással kell lenni a diákok sikeres-
ségére és a közösség fejlődésére. Mintát is ad a ta-
nárok, diákok és a könyvtárosok hosszú távú együtt-
működésére. A könyvtár elismerten az információk 
központja, az utóbbi időben pedig már a közösség 
kulturális központja is.

(Murányi Lajos)

87/2017

FoNTANE, Walter M.: Assessing library services during 
a renovation. – Bibliogr. In: Journal of access services. – 
13. (2016) 4., p. 223-236.

Könyvtári szolgáltatások épületfelújítás alatt

Átépítés; Egyetemi könyvtár; Könyvtárépület -egyete-
mi, főiskolai; statisztika; szolgáltatások; szolgáltatások 
használata

Könyvtárfelújításokra számtalan okból lehet szükség: 
az innovációkkal, új technológiákkal, új stílussal és 
egy tisztasági festéssel a régi és nem kihasznált te-
reket vonzóbbá tehetjük a használók számára. Az 
ALA minden évben bemutatja a nagyobb könyvtár-
építési- és felújítási projekteket – az arra vonatkozó 
szakirodalom azonban, hogy mivel is jár mindez, és 
hogyan is kell rá felkészülnünk, meglepően csekély. 
Jelen tanulmány a McNeese State University könyv-
tárának (Frazar Memorial Library) esetén keresztül 
elsősorban az olvasószolgálatos szemszögéből mutat-
ja be, hogy óhatatlanul a könyvtárhasználati statiszti-
kák meredek zuhanásával kell számolnunk, egyenes 
arányban a munkálatok elhúzódásával.
A Frazar Memorial Library fenntartója az akadály-
mentesítési és azbesztmentesítési kötelezettsége 
miatt indította el a könyvtár felújítását 2012-ben. A 
tényleges munka 2013-ban kezdődött és a tanulmány 
írásának idejében, 2016 tavaszán még csak félig ké-
szült el. A felújítás idejére a könyvtár ideiglenesen a 
campuson lévő diákegyesületi bálterembe költözött; 
itt kapott helyet az „iroda”, a gyűjtemény leggyak-
rabban használt része, mindössze 17 számítógépes 
asztal, három négyfős asztal és öt kanapé, illetve 
egy olvasószolgálati pult. (Összehasonlításképpen: 
a régi könyvtárépületben 430 ülőhely, összesen 83 
számítógép és 4 olvasószolgálati pult állt a haszná-
lók rendelkezésére.)
A kb. 8000 egyetemi hallgatót kiszolgáló, 300 ezer 
monográfiát és közel egymillió kormányzati iratot 
őrző könyvtár a szakirodalom tanulmányozásával 
próbálta felbecsülni a várhatóan csökkenő könyvtár-
használatot és ennek folyományait. Próbáltak elébe 
menni a negatív változásoknak, de sajnos csak részsi-
kereket tudtak elérni, a több mint 3 éves időszak alatt 
a látogatottság 77,45%-kal, a kölcsönzések száma 
59,4%-kal, a referensz kérdések száma 57%-kal, a 
könyvtárközi kölcsönzések száma 22%-kal csökkent. 
Egyedül a könyvtárhasználati oktatások számát sike-
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rült szinten tartani, a hagyományos előadások mellett 
az oktatóvideók bevezetésével.
Más könyvtárak tapasztalatai alapján a legnagyobb 
forgási sebességű, kb. 10 ezer kötetet számláló állo-
mányrészt hagyták az ideiglenes könyvtárépületben, 
a többi külső raktárba került. Annak ellenére, hogy az 
olvasószolgálati könyvtárosok ezt a törzsállományt 
és az e-könyveket propagálták, a kölcsönzések száma 
drámaian csökkent. A referensz kérdések számának 
csökkenését nem tudta megállítani az sem, hogy az 
egyetem két másik pontján is kitelepült olvasószol-
gálatot nyitottak. A látogatottság csökkenése azon-
ban 2014-ben megfordult, köszönhetően a könyvtár 
több csatornán való reklámozásának (nagyméretű 
feliratok a campuson, plakátok, e-mail, rádió), de ez 
nem hozta magával a kölcsönzések vagy a referensz 
kérdések számának növekedését. Ennek oka való-
színűleg az a tendencia, hogy a diákok egyre inkább 
nem kölcsönözni vagy kutatni, hanem „csak” tanulni 
járnak a könyvtárba.
Látható tehát, hogy a Frazar Memorial Library romló 
statisztikai adatai mögött nemcsak az épületfelújítás 
okozta kényelmetlenségek, az ideiglenességhez tár-
suló rossz beidegződések, hanem a változó könyv-
tárhasználati szokások is állnak. A felújítással pár-
huzamosan egy nagy állományapasztási projekt is 
zajlott a hagyományos dokumentumok használatáról 
az e-források felé való eltolódás jegyében. A képből 
kissé kilóg az e-könyvek használatának tapasztalt 
csökkenése, illetve az a benyomás, hogy maga az 
apasztás ténye és az azzal kapcsolatos munkálatok 
is elriaszthatták az olvasókat.
Ugyan a tanulmány elkészültének idején a felújítás 
még korántsem ért véget, a felújítás előtti és alatti 
számok a Frazar Memorial Library és minden más 
könyvtár számára viszonyítási pontként szolgálhat-
nak.

(Szabó Piroska)

88/2017

WALTERs, William H.: Beyond use statistics : recall, 
precision, and relevance in the assessment and man-
agement of academic libraries. – Bibliogr. In: Journal of 
librarianship and information science. – 48. (2016) 4., p. 
340-352.

A használati statisztikákon túl: a teljesség, a pontosság 
és a relevancia az egyetemi könyvtárak értékelésében és 
vezetésében

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Információkeresési 
rend szer értékelése

Az egyetemi könyvtárak gyűjteményeinek és szolgál-
tatásainak értékelésére gyakran alkalmazzák a hasz-
nálati statisztikákat. Ha azonban a könyvtárat egy 
nagyméretű információ-visszakereső rendszernek 
tekintjük, hatékonyságának mérésére, a tanulási célok 
és hallgatói teljesítmény mutatójaként az információ-
visszakeresés olyan fogalmai is használhatók, mint 
a teljesség, a pontosság és a relevancia. A keresések 
és a letöltések száma ugyanis nem megfelelő mérő-
eszköz, mert amikor egy felhasználó megtalálja és 
letölti az egyetlen, számára megfelelő dokumentum 
rekordját, hatékonyan keres, de a használat alacsony 
marad, miközben a sok keresés és letöltés nyomán 
keletkezett számok inkább olyan problémákra mutat-
nak rá, mint a felhasználóképzés alacsony színvonala 
vagy a keresőfelület zavaró volta.
A használat fogalma a könyvtárosok és a kiadók 
számára sem mindig egyértelmű, ugyanis számos, 
egymástól különböző tevékenységet jelöl. Jelentheti 
azt, hogy átfutjuk az adott cikket annak érdekében, 
hogy megítélhessük releváns-e, esetleg letöltjük, ki-
nyomtatjuk, elolvassuk, megértjük vagy felhasznál-
juk a kutatómunkában. Emellett a statisztikák nem 
mutatják meg jól a gyűjtemények értékét.
A relevanciát gyakran szakértők véleménye alapján 
szokták meghatározni, viszont a könyvtárakban a 
felhasználók igénye az, amit leginkább a relevancia 
fő tényezőjének tekintünk. A felsőoktatásban egy 
adott dokumentum releváns voltát azonban nemcsak 
a felhasználó, vagyis a hallgató ítélheti meg, hanem 
az oktatók és a könyvtárosok is.
Az utóbbi években megerősödött az a szemlélet, mely 
szerint az egyetemi könyvtáraknak oktatási küldeté-
se van, tehát a könyvtárosok feladata is a hallgatók 
oktatása. Emellett továbbra is ki kell szolgálniuk az 
oktatókat és más egyetemi szervezetek dolgozóit. 
Az információszolgáltatás csak harmadik a sorban, 
de még az információ kiválasztása, visszakeresése és 
rendelkezésre bocsátása is oktatási célokat szolgál, 
mivel a könyvtáros feladata, hogy közvetlenül vagy 
közvetve azokhoz az információforrásokhoz irányítsa 
a hallgatókat, amelyek legjobban szolgálják tanulmá-
nyaikat. Ehhez nem az információ használatát kell 
ösztönöznünk, hanem az olvasót kell a leghasznosabb 
forrásokhoz irányítanunk, miközben „távol tartjuk” 
őket a kevésbé hasznosaktól. Amikor a könyvtáros 
segít a relevancia megítélésében, akkor egy régi ha-
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gyomány folytatója, és – Ranganathan negyedik tör-
vényének megfelelően – kíméli az olvasó idejét.
Tanulmányaik tekintetében a hallgatók ugyanazt az 
elkötelezettséget érezhetik, mint az oktatók, azonban 
kevésbé ismerik az információ világát és a tudomány 
természetét. Csak akkor képesek felismerni a kiváló, 
megfelelő és nem megfelelő információforrások kö-
zötti különbséget, ha megtanítjuk őket rá.
Az alapképzésben tanuló hallgatók a tanulási célok 
helyett gyakran a szűk, rövid távú teljesítményre 
összpontosítanak a jobb jegyek elérése érdekében. A 
legkisebb erőfeszítés elve is érvényesül náluk, ezért 
érdemes különbséget tennünk aközött, hogy mik az 
igényeik (mit kérnek, vagyis mit szeretnének kap-
ni) és mit tudnak használni/hasznosítani (vagyis mit 
kellene kapniuk).
Ha hallgatókról van szó, a teljesség és a pontosság 
megítélésének folyamatának magában kell foglalnia 
annak eldöntését, hogy a kapott feladat milyen adat-
bázisok segítségével oldható meg. Meg kell hatá-
rozniuk a témát, majd fel kell állítaniuk a relevancia 
kritériumait. A keresésben és az értékelésben érde-
mes segítséget kérniük társaiktól. Tudniuk kell, hogy 
a keresés pontos folyamata eltérő lehet a különböző 
intézményekben és adatbázisokban. Az utolsó lépés 
az összes keresés számának megadása, valamint az 
egyes keresések vonatkozásában a teljesség és a pon-
tosság kiszámítása. A könyvtárak főként azzal támo-
gathatják az eredményes információkeresést, hogy 
olyan jó minőségű információforrásokat kínálnak, 
amelyek – természetüknél fogva – a keresés pontos-
ságát segítik elő.
(A cikk szerteágazó módon tárgyalja a témát, kitérve 
többek között a teljesség és a pontosság megítélésé-
nek kritériumaira.)

(Koltay Tibor)

Lásd még 84, 95, 100

Közmûvelôdési könyvtárak

89/2017

HvENEGAARD RAsMussEN, Casper: The participatory 
public library : the Nordic experience. – Bibliogr. In: New 
library world. – 117. (2016) 9/10., p. 546-556.

A részvételi közkönyvtár: skandináv tapasztalatok

Használó; Könyvtáros -társadalmi munkás; Közművelő-
dési könyvtár; Művelődéspolitika; Web

A gyűjteményekről a hangsúlyt át kell helyezni a 
kapcsolatokra – ez a szlogen is mutatja, hogy a hasz-
nálókra a könyvtárak nem mint passzív fogyasztókra, 
hanem mint aktív résztvevőkre tekintenek. A részvé-
teli könyvtár gondolatát – a részvételi kultúrára és 
részvételi múzeumra építve – a 2000-es évek közepén 
fogalmazták meg. Elsőként a Web 2.0 folyománya-
ként létrejött Library 2.0 invitálta a könyvtárhaszná-
lókat arra, hogy aktívan kapcsolódjanak be a könyv-
tárak életébe, később ez a kezdeményezés kiterjedt 
a fizikai könyvtárra is.
A részvételi könyvtárban:

a hozzáférést felváltja a részvétel (a kulturális de- –
mokrácia stratégiájának értelmében mindenki sa-
játos kulturális igényeit támogatni kell, a polgárok 
aktívan részt vesznek a kulturális életben, és hoz-
záférhetnek a kultúra létrehozásának és terjeszté-
sének eszközeihez);
az egyirányú kommunikáció (a könyvtár a hiteles  –
tudást és a színvonalas irodalmat terjeszti) helyett 
a párbeszéd (a kultúra létrehozása és másokkal 
való megosztása) válik domináns formává a kom-
munikációban;
az ügyfelekből partnerek (a fogyasztókból a tar- –
talom létrehozói, események aktív közreműködői 
stb.) válnak.

Ma már a könyvtárak mint intézmények szükséges-
ségét is megkérdőjelezik. A könyvtártól jóval többet 
várnak el, mint hogy fizikailag elérhető gyűjtemény 
legyen. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések vezettek 
el Dániában a négy tér modell megvalósulásához, 
amelynek mindegyik terében jelentős szerepet kap 
a részvétel. A találkozások tere nyilvános vitáknak 
és informális találkozásoknak, a kikapcsolódásnak 
ad helyet. A tanulási térben házifeladat-klubokat és 
nyílt kurzusokat szerveznek. Az előadások terében 
olyan eszközöket bocsátanak rendelkezésre, ame-
lyek az íráshoz, hang- és képfelvételek készítéséhez 
használhatók. Az inspirációs térhez kiállítások és 
művészeti élmények kötődnek, de ott is sor kerül in-
terakcióra a használókkal (kvízek, digitális eszközök 
használata stb.).
A társadalom egészét tekintve a részvétel három for-
mában valósul meg: a közönség fejlesztésében (pl. 
művészeti programok szervezésével), a kulturális 
sokszínűség előmozdításában (alkotások közös létre-
hozásával és szakmai képzéssel) és a versenyképes-
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séget növelő erőforrásként (a könyvtár a kreativitás 
támogatója, a település vonzereje).
A használók szemszögéből a részvételi kultúra kiala-
kulása még folyamatban van. A részvétel növeli a kö-
zösséghez tartozás érzését, társadalmi tőkét hoz létre, 
csökkenti a társadalmi feszültségeket. A használók 
ma már igénylik is, hogy bevonják őket a könyvtárak 
életébe, és képesek is a részvételre (gondoljunk csak 
a digitális bennszülöttek korosztályára). Foglalkozni 
kell a részvételi szakadék kérdésével is.
A részvétel különböző formákban valósul meg a gya-
korlatban. Az önkéntesek alkalmazása Európában ke-
vésbé jellemző, de Amerikában nagy hagyományai 
vannak. A közösségi részvétel demokratikus ideálját 
testesíti meg. Az önkéntesek a könyvtár partnerei, és a 
legodaadóbb támogatók, a „szuper használók” közül 
kerülnek ki. – Az interaktív kommunikáció, például 
az élményközpontú tanulás játékos, közösségi formá-
ban már bekerült a gyermekkönyvtárak gyakorlatába. 
Dániában ennek szellemében ún. tudományos köz-
pontokat hoztak létre a gyermekkönyvtárakban, ahol 
a gyerekek videoismertetésekkel, linkekkel, tagekkel 
és kommentekkel ajánlanak olvasnivalót társaiknak. 
– A demotéka ötlete Svédországból származik, ennek 
keretében fiatalok kulturális objektumokat hoznak 
létre a könyvtári gyűjtemény számára, ahol azokat 
szolgáltatják és kölcsönzik. Dániában is átvették 
az ötletet, és a kulturális sokszínűséggel összefüg-
gésben is használják. – A használók által kezdemé-
nyezett könyvtári fejlesztések és újítások a partneri 
együttműködés részét képezik. Ennek kiváló példája 
az aarhusi új közkönyvtár megtervezése, amelybe 
intenzíven bevonták a fiatalokat. – A könyvklubok 
a könyvtárak hagyományos rendezvényei közé tar-
toznak. Napjainkban ma már a használók maguk is 
szerveznek és működtetnek ilyen klubokat, a könyv-
tárak támogatásával.
A részvételi könyvtárnak vannak hívei, de természe-
tesen kérdéseket is felvet. A tapasztalatok áttekintésé-
re, megfelelő dokumentálására van szükség.

(Hegyközi Ilona)

90/2017

NyHus, Monica: Time for change : library development 
2016 In: scandinavian library quarterly. – 49. (2016) 4., 
p. 12-14.

Idő a változásra: könyvtárfejlesztés 2016-ban Norvégiá-
ban

Igény; Könyvtárépület -közművelődési; szolgáltatások; 
városi könyvtár

A települési könyvtárak sokat fejlődtek száz év alatt, 
a modern felfogás szerint „harmadik hely”, találko-
zóhely, és egyre több olvasó már tartalmat is készít. 
Az Oslóhoz közeli, hetven ezer lakosú városban, 
Drammenben 2007-ben nyílt meg az új, modern 
könyvtár. 2013-ban a városvezetés elhatározta, hogy 
a könyvtár legyen az irodalom regionális háza, vita- 
és tanulóközpont, s találkozóhely is, majd a követke-
ző évben végzett felmérés szerint a lakosok kávéházat 
is szeretnének benne, és jobb hozzáférést, bővített 
nyitva tartással. 2016-ben már fejlesztési tervet és a 
szolgáltatások javítását is elfogadták.
Tíz év elteltével már elhasználódott a könyvtár, tech-
nikai eszközei használhatatlanná váltak. Rájöttek, 
hogy a magas polcok gátjai a fejlődésnek, elsősorban 
a könyvek elhelyezésére szolgálnak, és csak másod-
sorban találkozóhelyre, ezért radikális változtatáso-
kat határoztak el.
Megalakították az olvasói műhelyt, ahol kreatív tevé-
kenység folyhat, ritkították a könyvespolcokat, átter-
vezték a földszinti tereket; a gyermekkönyvtár felke-
rült a második szintre, kávéházat hoztak létre, ahol 
csendben olvasni és rendezvényeket tartani is lehet. 
Változtattak pár dolgon is: törekednek az önkiszol-
gálásra, a hagyományos és az elektronikus szolgálta-
tásokat egyenlő módon kezelik, az irodalmat újszerű 
módon népszerűsítik, a személyzet a forgalmas idő-
szakban maximális létszámban van jelen. Egyforma 
hangsúlyt kap a szép- és az ismeretterjesztő irodalom 
is. Felülvizsgálják a munkavégzést is: mit hagyjanak 
abba, milyen új szolgáltatásra volna igény. A könyv-
tár elsősorban az olvasókra koncentrál.
A szerző, aki a dammeni könyvtár vezetője, négy 
fényképpel is illusztrálta cikkét, ami a http://slq.
nu/?article=volume-49-no-4-2016-15 címen elol-
vasható.

(Murányi Lajos)

Tudományos és szakkönyvtárak
Lásd 80
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Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

91/2017

vELÁsquEz, Jennifer: A place of their own : creating 
spaces where teens can thrive In: American libraries. – 
47. (2016) 9/10., p. 48-53.

Tizenéveseknek szánt terek kialakítása

Berendezés; Ifjúsági könyvtár; Ifjúsági olvasó; Igény

A tizenévesekkel foglalkozó könyvtárosok tudják, 
mennyire fontos, hogy ennek a korosztálynak saját 
tere legyen. A tér hatalom. A középületekben jelzés 
értékkel bír, hogy mely csoportoknak vannak saját 
tereik, és melyeknek nincsenek. A tizenéveseknek 
szánt terek nem elsősorban a trendi bútorokról szól-
nak, hanem elsősorban a bevonásuk szándékáról. Ha 
nem tudunk többet nyújtani, mint az ifjúsági irodalom 
és a fiataloknak szánt eszközök egy helyre telepítését, 
akkor a tér nem biztos, hogy hívogató lesz, és rész-
vételre ösztönzi a célcsoportunkat.
A legfontosabb, hogy bevonjuk a korosztályt a tér-
rel kapcsolatos döntésekbe, ami biztosíthatja, hogy a 
részleg követni fogja a folyamatosan változó igénye-
ket, és újabb fiatalokat fog bevonzani. A Young Adult 
Library Service Association (YALSA) tizenévesek-
nek szánt terekre vonatkozó ajánlása azt javasolja, 
hogy miután bevontuk a korosztályt a tervezésbe, 
kérjünk visszajelzést a megvalósítással kapcsolato-
san, majd a javaslataikat folyamatosan építsük be a 
fejlesztések során, ezzel biztosítva, hogy relevánsnak 
ítéljék a szolgáltatásokat. 
Korábban a tizenévesek bevonásával kapcsolatosan a 
könyvtárak elsősorban a technológia és a web hasz-
nálatára asszociáltak, a dedikált fizikai terek kiala-
kítása ehhez képest olcsóbb és kevésbé technológiai 
orientált megoldás. Lehet például kiállítást rendezni 
tizenévesek műalkotásaiból, amely eleve részvételre 
és kreativitásra ösztönöz.
Az „érdeklődés terek” olyan részei a könyvtárnak, 
ahol a használók a közös tevékenységek, érdeklő-
dési kör vagy közös célok alapján működnek együtt 
másokkal. A könyvtár működhet ilyen térként, aho-
va a tizenévesek hozhatják azokat a formális és in-
formális tevékenységeket, amelyek mentén együtt 
cselekszenek. A lényeg nem a terek jellemzőin van, 
hanem a tapasztalatokon, amelyek mentén a fiatalok 
elköteleződhetnek a könyvtár iránt (pl. a társaság él-

ménye, a közös játék, tartalmak vagy műalkotások 
létrehozása, stb.)
A YALSA azt ajánlja, hogy a tizenéveseknek szánt 
terek esetében célszerű szabályozni, hogy a felnőt-
tek bemehetnek-e és ha igen, akkor mennyi időre. A 
felnőttek, vagy különösen a szülők jelenléte nagyon 
megváltoztathatja az adott tér dinamikáját. Vannak in-
tézmények, amelyek nem engedhetik meg maguknak, 
hogy egy egész helyiséget vagy egy részt kijelöljenek 
a tinédzsereknek. Ezekben az esetekben az időbeli 
korlátozás jelenthet megoldást, amikor egy teret bi-
zonyos időszakokban csak a fiatalok látogathatnak.
Gyakori jelenség, hogy a 9–12 évesek – azaz a leen-
dő tizenévesek – is szívesen részt vennének a néhány 
évvel idősebbek tevékenységeiben. Megoldást jelent-
het, ha a könyvtár megengedheti, hogy kijelöljön az 
idősebb gyermek korosztálynak (9–12 évesek) is egy 
teret. Ha erre nincs mód, akkor – a tizenévesek ér-
dekében – meg kell értetni a kisebbekkel, hogy ezt a 
teret egyelőre ők nem használhatják, de ha idősebbek 
lesznek, akkor viszont kifejezetten az övék lesz.
A legjobbak kiválasztott tiniknek szánt tér sem mű-
ködhet olyan könyvtáros nélkül, aki kifejezetten ezzel 
a korosztállyal foglalkozik.
Végül fontos megjegyezni, hogy egy ilyen tér kije-
lölése nem vezethet a korosztály szegregálásához. 
Nem jó, ha a tizenévesek zavaró magatartása jelenti 
a motivációt a nekik szánt terek kialakításához. Ha 
a tizenévesek egyes tagjai olykor problémásak is, 
nem szabad a teljes korosztályt megbélyegezni. A 
nem megfelelő magatartás eseteit egyenként kell 
elbírálni.

(Tóth Máté)

Iskolai könyvtárak
Lásd 104

Mozgókönyvtárak
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FREyMANN, Johannes von: „Wir kommen Ihnen entge-
gen” : Fahrbibliotheken gestern und heute In: BuB. – 68. 
(2016) 11., p. 642-647.
Res. angol és francia nyelven
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Mozgókönyvtárak régen és most

Mozgókönyvtár

Manapság a világ minden táján találunk mozgó-
könyvtárakat vagy könyvtárbuszokat, sok válto-
zatban. Németországban a mozgókönyvtár átfogó 
megnevezése „Fahrbibliothek”, azaz utazókönyv-
tár, hiszen mind a 89 ilyen könyvtár buszt vagy te-
herautót üzemeltet erre a célra. Németországban a 
mozgókönyvtárral 1916-ban találkozunk először: a 
lövészárkokban töltött idő egyhangúságának ellensú-
lyozására a hadsereg hordozható könyvtárakat vezé-
nyelt a frontra. Az első rendszeres nyilvános mobil 
közkönyvtárat a Wormsi Városi Könyvtár működtette 
1925 és 1928 között. A második világháború után a 
mozgókönyvtárak Nyugat-Németország lakosságát 
látták el ott, ahol sok könyvtárépület pusztult el. Az 
1940-es évek végétől a hetvenes évek végéig folya-
matosan nőtt a mozgókönyvtárak száma a Német 
Szövetségi Köztársaságban. Ezután a települések 
költségvetésének csökkentése és a könyvtárbuszok 
üzemeltetési költségeinek drasztikus emelkedése 
miatt több mozgókönyvtár megszűnt. Milyen elő-
nyökkel jár a mozgókönyvtár? Rugalmas és külön-
böző helyekre eljut, útvonala rugalmasan igazodik az 
infrastruktúra és a népesség változásaihoz, rövid idő 
alatt lehet megállókat létesíteni vagy megszüntetni. 
A viszonylag bonyolult autóipari technológia magas 
szintű karbantartást igényel a járműgyártók speciális 
garázsaiban, ezért költséges. Vajon a politikusok és 
az állami tisztviselők készek-e arra, hogy finanszí-
rozzák az első nagyberuházást és az ismétlődő kar-
bantartási költségeket? Amikor eljön az ideje, hogy 
kicseréljék a járművet, a döntéshozók gyakran meg-
inognak a magas költségek láttán, és újragondolják 
mozgókönyvtáruk jövőjét.

(Autoref.)
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RoTH-BERNsTEIN-WIEsNER, Armi: oula und sein Bus 
: ein Bücherbus in den weiten Lapplands In: BuB. – 68. 
(2016) 11., p. 670-673.

oula és a busza. Könyvtárbusz a távoli Lappföldön

Mozgókönyvtár

A skandináv minisztertanács 1979-ben hozta létre a 
könyvtárbuszt északon, a finn, norvég és svéd határ-
vidék ellátására. Fenntartásán a három ország érin-

tett települései osztoznak. Az apró fiókkönyvtárakat 
helyettesíti, s a kívánt olvasnivalót a környék nagy-
könyvtáraiból szállítja ki.
A finn Oula Kotakorva már 37 éve vezet könyv-
tárbuszt. Elindul az északon fekvő Muonioból, és 
olykor a norvég Masi és Gargoluobbal felé, olykor 
Kilpisjärvi felé visz az útja. A másik útvonal a svéd 
Pajalába vezet, a Torne folyó túloldalára, ahol négy 
nyelven beszélnek (finn, meänkieli, északi számi és 
svéd).
Régebben a könyvek rakodása kézi erővel történt, és 
két órát vett igénybe, de aztán Oula zárható, kerekes 
szekrényeket alakított ki, amikkel 25 polcfolyómé-
ter könyvet tíz perc alatt ki tud cserélni. A gépko-
csivezetőnek nem kell valamennyi nyelven tudnia, 
mivel minden országban felszáll hozzá egy helyi 
könyvtárosasszisztens. A három országon át vezető 
útvonal 2500 kilométeres. Egy héten kétszer az útvo-
nalon száll meg valahol. Három hét alatt valamennyi 
települést bejárja, és ez 116 órát tesz ki (6–9 órás 
munkanapokkal). Éves teljesítménye 45 ezer km.
A legújabb buszt 2014-ben szerezték be 330 ezer eu-
róért, amiből a finn állam 130 ezret vállalt át, a töb-
bit a finn Muonio, Eniktejiö és a norvég Kautokeino 
fizette; a svéd Pajala a fenntartási költségekhez já-
rul hozzá. A régebbi busz 850 ezer kilométert futott, 
míg az első mindössze 350 ezret. Sokak számára a 
könyvtárbusz az egyetlen intézmény, ami még meg-
maradt számukra; bank, üzlet vagy posta száz kilomé-
ter távolságra van. Ezért a busz olyan árukat is visz, 
amiket a közelben nem lehet megvásárolni; az egyik 
helyen feladják a rendelést és kifizetik, a következő 
körben pedig leszállítja a busz. Egyre több ház lesz 
lakatlan az út mentén; ha egy település kihal, kive-
szik a menetrendből.
Oula már csak néhány hónapig dolgozik, mivel ha-
marosan nyugdíjba vonul. Pótlása nem lesz egyszerű, 
mert ez az állás a vezetés és az emberek szeretetét 
is megkívánja.
A könyvtárbusz évi 21 ezer kölcsönzésével 2015-ben 
majdnem beérte a 2362 lakossal rendelkező Muonio 
városi könyvtárának teljesítményét (35 ezer).

(Murányi Lajos)


