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Disszertáció -könyvtártudományi; Felmérés; Könyvt á ros-
kép zés -felsőfokú; Könyvtárosképző intézmény

Az iSchool mozgalom vitatott téma a könyvtár- és 
információtudományi (LIS) közösségen belül. So-
kan azt állítják, hogy a mozgalom elszigeteli a ki-
sebb könyvtárosképző intézményeket, és megosztja 
a LIS-közösséget, míg mások szerint szélesíti a LIS 
területét, és egy nyitott és határtalan iField (i-terület) 
kialakulását segíti. A tanulmány az iSchool mozga-

lom fejlődését tekinti át az 1970-es évektől kezdve a 
könyvtár- és információtudományi doktori disszer-
tációkban talált tárgykörök alakulásának elemzésé-
vel. Az eredmények szerint az iSchool mozgalom a 
könyvtár- és információtudomány trendjeit tükrözi a 
fő kutatási témák változásai és az interdiszciplinaritás 
tekintetében.

(Autoref.)

Lásd még 185

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

Nemzeti könyvtárak

146/2017

BerthiauMe, Guy – niChollS, Sandra: the twain 
shall meet : 10 years of evolution and innovation at Li-
brary and archives Canada. – Bibliogr. In: iFla journal. 
– 42. (2016) 2., p. 140-145.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

A fejlődés és innováció 10 éve a Kanadai Könyvtár és 
levéltárban

Fejlesztési terv; Levéltár; Nemzeti gyűjtemény; Nemzeti 
könyvtár

Kanada a világ egyik első országa volt, amely egyesí-
tette nemzeti könyvtárát és nemzeti levéltárát: 2004-
ben így jött létre a Kanadai Könyvtár és Levéltár 
(Library and Archives Canada, LAC), egy újfajta 
tudásközpont, amely teljesen integrálta a két terüle-
tet, és felkészült a 21. század információs kihívásaira. 
Az új intézmény a nemzeti kulturális örökség kétféle 
hagyományára építve olyan területek felé kívánt elin-
dulni, amelyeket a múltban sem a könyvtárak, sem a 
levéltárak nem tudtak lefedni. A többféle médiumon 
létező, kiadott és nem publikált, köz- és magáncélú 
dokumentumokat egy példátlan egyesített gyűjte-
ménybe foglalták, a „dokumentumörökség” kifejezés 
legtágabb értelmében. Ez a merész újítás látnokinak 
bizonyult, hiszen Kanada kollektív emlékezete az el-

múlt években olyan új formákban is megnyilvánul, 
mint például a rövid és mulandó tweet-üzenetek.
A 2002 és 2009 közötti évek a célkitűzések idő-
szakát jelentették a LAC életében. Lefektették az 
új intézmény legfontosabb alapelveit, amelynek 
kulcsszavai: hozzáférhetőség, analóg helyett digi-
tális és a felhasználóra való fókuszálás. Ezekben az 
években a kötelespéldány-szolgáltatást is módosí-
tották, belefoglalva az elektronikus publikációkat, 
a digitális zenei anyagokat és az online hírlapokat 
is. 2006-ban a LAC megkezdte a kanadai weblapok 
archiválását. A könyvtár és levéltár egyesítése közös 
gyűjteményszervezést, gyarapítást, megőrzési tervet, 
metaadat-kezelést és közös olvasó/kutatószolgálatot 
volt maga után. Az egyesített intézmény egy új hon-
lapot kapott, amely az összes szolgáltatáshoz hoz-
záférést biztosít.
A könyvtárügy és a levéltárügy összeházasítása ter-
mészetesen problémákat is hozott, elsősorban terri-
toriális feszültségeket, amelyeken a könyvtárosoknak 
és levéltárosoknak – önálló szakmai identitásukat 
nem feladva – felül kellett emelkedniük.
2009 és 2014 között a LAC-nak kormányzati forrás-
csökkentés miatt újra kellett terveznie programjait. 
Ez egyben lehetőséget adott új ötletek kipróbálására, 
például egy új gyűjtemény létrehozására az őslakos 
közösséghez kapcsolódó forrásokból, vagy éppen a 
reprográfiai szolgáltatások modernizálására. Tárgya-
lások indultak az OCLC-vel az AMICUS integrált 
könyvtári rendszer lecserélésére. A digitális tartalom 
archiválásának kapacitását mindeközben havi 8 mil-
lió képre emelték.
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A 2010-es évekre az online információ robbanásszerű 
növekedése és a kanadaiak megváltozott hozzáféré-
si igényei a LAC fejlődésének is új irányt szabtak. 
A LAC társadalmi és szakmai vitát és partnerséget 
kezdeményezett a felhasználók, az egyéb közgyűjte-
mények, a kormány, a különböző civil szervezetek 
és a privát szektor bevonásával, hogy közös erővel 
hatékonyabbá tehessék a nemzeti könyvtár és le-
véltár működését. Ugyanez volt a célja annak a két 
független jelentésnek is, amelynek a tanulságait a 
LAC beépítette hosszú távú stratégiájába, melynek 
kulcsterületei a nemzeti digitalizálási stratégia, a nyílt 
kormányzati iratkezelés, a nemzetközi együttműkö-
dések és a partnerkapcsolat a canadiana.org és az 
ancestry.ca forprofit szervezetekkel.
A LAC jelenleg éppen egy új könyvtári integrált rend-
szer és nemzeti közös katalógus bevezetése előtt áll, 
ahogy nemsokára élesítik a nemzeti webarchívumot 
is. Ezzel párhuzamosan zajlik az 1. világháborúval 
kapcsolatos anyagok (mintegy 32 millió oldal) tö-
meges digitalizálási projektje – ez az a gyűjtemény-
rész, amely a felmérések szerint leginkább érdekli a 
kanadaiakat.
A technológia, amely megszabja, hogy az emberek 
hogyan hoznak létre, osztanak meg és használnak fel 
tartalmakat, állandóan változóban van. Ehhez kell 
alkalmazkodnia a közgyűjteményeknek, hogy leké-
pezzék világunkat, és a társadalom emlékezete lehes-
senek, s mint egy jó házasságban a két fél (könyvtár 
és levéltár) csak párbeszéddel, rugalmassággal, biza-
lommal tudja átvészelni együtt az időket.

(Szabó Piroska)

147/2017

reilly Jr., Bernard F.: rethinking the national library : 
preserving a record of US life, achievement and history in 
a digital world In: American libraries. – 47. (2016) 11/12., 
p. 30-32.

A nemzeti könyvtár szerepének újragondolása

Digitalizálás; Hozzáférhetőség; Kulturális örökség; Meg-
őrzés; Nemzeti könyvtár

A Kongresszusi Könyvtár – csakúgy, mint a nem-
zeti könyvtárak általában – alulmaradt a digitális 
technológia területén kibontakozó versenyben az 
úgynevezett „információs behemótokkal”, vagyis az 
Amazonnal, a Bloomberggel és a Google-el szem-
ben. Az új könyvtárvezető, Carla Hayden (aki az in-

tézmény első női és egyben első afroamerikai igaz-
gatója) kinevezése ugyanakkor kiváló lehetőségnek 
tűnik a könyvtár szerepének újragondolására, ugyanis 
szembe kell nézni az elmúlt időszak problémáival, és 
meg kell vizsgálni, hogy pontosan milyen szerepet 
tölt be ma a könyvtár az Egyesült Államok életében. 
Ideje van tehát a számvetésnek és az új célok meg-
fogalmazásának.
Két évtizeddel ezelőtt, James H. Billington igazga-
tósága alatt jött létre az American Memory névre 
keresztelt digitális könyvtár, amely nemcsak sok 
terabyte-nyi könyvet, kéziratot, fényképet, újságot 
és filmet tett online elérhetővé, melyeket az oktatók, 
kutatók, és a nagyközönség is előszeretettel használ-
nak, hanem mintaként is szolgált akkoriban a nemzeti 
könyvtárak számára.
Mindez igazán elismerésre méltó, hiszen óriási erőfe-
szítéseket tettek annak érdekében, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok történelme, kulturális javai – ha 
úgy tetszik, kulturális öröksége – minél szélesebb 
rétegekhez jusson el, ráadásul ingyen, „open access” 
formában.
Viszont a korábbi intézményi attitűd – lásd töme-
ges digitalizálás, teljességre törekvő webarchiválás 
– már idejétmúltnak tetszik a Google és az Amazon 
korában, amikor a tudás alapvető infrastruktúrájának 
jelentős része privatizálva van, a digitális publikálás 
pedig relatíve olcsó és rengeteg „born digital” doku-
mentum jelenik meg nap mint nap. Mindazonáltal 
a digitalizálás önmagában kevés, gondoljunk csak 
a Holland Nemzeti Könyvtár esetére, amikor több 
mint 200 millió dollárt költöttek digitalizálásra, de 
a szomszédos jogok ingoványa csupán a digitalizált 
történelmi rádiófelvételek töredékének online publi-
kálását tette lehetővé.
Avítt eljárásokra természetesen a Kongresszu-
si Könyvtárból is hozható példa: az intézmény 
webarchiválási projektje hibás adatkészleteket, hiá-
nyosan lementett weboldalakat és hibás linkeket ered-
ményezett. Nem beszélve a 2010-ben indított nagy 
Twitter-archiválási projektről, amely még 5 évvel 
később is komoly fejtörést okozott, hiszen a tweetek 
és a feedek külön kezelése metaadatok, retweetek, 
geolokációs adatok elvesztését eredményezte, ami 
az archiválással kapcsolatos elavult szemléletmódra 
vezethető vissza. A folyamatosan változó, platform-
függő digitális tartalmak ugyanis a kommentekkel 
és megosztásokkal együtt képeznek egy egészet, és 
sok esetben a metaadatok megléte legalább annyira 
fontos, mint maga a tartalom.
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A digitalizált dokumentumok használhatósága terén 
is lenne min változtatni. A szerzői jogi szabályozások 
ugyanis alaposan megnehezítik a hozzáférést, mivel 
helyhez kötik az információt, holott rengetegen ta-
nulnak és kutatnak online.
Az egyik legégetőbb probléma mégis az, hogy a 
nemzeti könyvtár ma már szinte csak közvetítő sze-
repet játszik az adatbázis-szolgáltató, tehát a kiadói 
szféra és a felhasználó között. Kizárólag hozzáférést 
biztosít, de csak korlátozott mértékben rendelkezik 
a szolgáltatott tartalmak fölött, miközben bizonyos 
becslések szerint a felhőalapú rendszerekben már 
több tartalom van, mint a nagyobb országok nem-
zeti könyvtáraiban. A nemzeti könyvtárak kiemelt 
feladata lehetne a felhőalapú tartalmak hosszú távú 
megőrzése, a szolgáltatók ugyanis csődöt mondhat-
nak, a szellemi tartalmakat viszont kötelességünk 
megőrizni.

(Tóth Béla István)

Felsôoktatási könyvtárak

148/2017

BenJaMin, laura M. – derMody, Melinda: A family 
affair : library opportunities to connect with parents and 
families. – Bibliogr. In: College & undergraduate libraries. 
– 23. (2016) 4., p. 442-451.

Családi ügy: a könyvtár lehetőségei a szülőkkel és csa-
láddal történő a kapcsolatteremtésben

Családi környezet; Egyetemi hallgató; Felsőoktatási 
könyvtár; Könyvtárpropaganda; Rendezvény

Az egyetemi könyvtárak folyamatosan keresik a kap-
csolatteremtési lehetőségeket a hallgatókkal, ezt kö-
veti a találkozás a szülőkkel; a szoros kapcsolat velük 
és a családdal minden érdekelt számára hasznos.
Előnyök a diákok sikere számára: a szülők szerepe
A szülők szerepe a diákok sikerében nyilvánvaló. A 
korábbi „helikopter szülők” negatív megítélése po-
zitív irányba fordult: egy 2007. évi felmérés szerint 
azok a diákok, akik rendszeres kapcsolatot tartottak 
szüleikkel, minden téren jobb eredményeket értek 
el. Kutatások igazolják, hogy a tanulmányi eredmé-
nyekben a könyvtár hasonló pozitív szerepet játszhat, 
segíteni tudja a szülőket gyermekeik támogatásában. 
A szülőknek fontos az a biztos tudat, hogy a könyvtár 

az egyetemi élet központja, szeretnék azt részletesen 
megismerni. Ha ők elfogadják, hogy a hallgatók tá-
mogatásában a könyvtár van az első helyen, akkor 
erre biztathatják gyermekeiket.

Előnyök a könyvtár számára: kapcsolódás a felvé-
telin, a pénzügyi támogatáson és a fejlesztésen ke-
resztül
A könyvtár támogatásában nagy lépés, ha sikerül 
szoros kapcsolatot kialakítani a campus olyan egy-
ségeivel, akikkel a szülők gyakran érintkeznek. A 
felvételi és a pénzügyi hivatalokban a szülők bizto-
san megfordulnak, itt kell a könyvtárnak láttatnia, 
hogy azon túl, hogy a campus egyik alapegysége, 
nagy szerepe van a hallgatók sikereiben. A főisko-
lát bemutató túrákon a könyvtár általában az egyik 
megálló, jó erre már a felvételi irodában felhívni a 
figyelmet, például a szülőknek készülő anyagokban. 
A másik hely az iroda, ahol a szülők a pénzügyeket 
intézik, itt egyúttal a könyvtár fejlesztéséhez is hoz-
zá tudnak járulni; szívesebben adakoznak, ha pozitív 
benyomásuk van a könyvtárról.

Előnyök az egyetem számára: a hallgatók toborzásá-
nak és megtartásának támogatása
Az egyetemi könyvtárak egyre jobban felismerik sze-
repüket a hallgatók toborzásában. A könyvtár részt 
tud venni a hagyományok megőrzésében is, a kuta-
tások szerint az egyetem kiválasztására hat az, hogy 
egy testvér már odajár(t). A szülők nem szeretik, ha 
gyerekük abbahagyja tanulmányait; a hallgatóknak 
fontosak az emberi kapcsolatok, a könyvtár erőfe-
szítéseivel a diákok megtartásában is fontos helyet 
foglal el.
Lehetőségek a kapcsolatteremtésre

események a campuson: bármely esemény, ame- –
lyen a szülők részt vesznek, lehetőség a könyvtár 
a számára. Ilyen lehet a beköltözési hétvége, a vég-
zett diákok visszatérésének napja (Homecoming 
Weekend) vagy a Szülők Hétvégéje.
a szülői szervezetek bevonása: a főiskolákon és az  –
egyetemeken általában működnek szülői egyesü-
letek. Bár a szülői egyesületek honlapjaikon álta-
lában nem említik a könyvtárat, szerepük fontos, 
elérésükért a könyvtáraknak mindent meg kell ten-
niük (megoldás lehet: honlapjukról link a könyvtár 
honlapjára, információ a szülők tájékoztatójába, 
cikk az egyesület hírlevelébe).
Együttműködés a campus egységeivel: ez termé- –
szetesnek tűnik, de ebben az esetben is hangsú-
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lyozni kell a könyvtár által nyújtott extra szolgál-
tatásokat, mint például különböző eszközök (iPad, 
laptop stb.) kölcsönzése, amikor a szülőknek nem 
kell azokat drágán beszerezniük.
hagyományteremtés: ilyen alkalom lehet a végző- –
sök avatása, amikor az egész család jelen van, és 
szóba jön a testvér továbbtanulása. A Loyola Egye-
temen a végzetteknek évkönyveket készítenek, he-
lyet adnak rendezvényeiknek, emlékeztetve őket a 
könyvtár támogatására tanulmányaik során. Ide tar-
tozik még az a viselkedés, ahogy a könyvtárosok a 
campus bejárása során fogadják a látogatókat.
kreatív segítség a szülőknek: új kezdeményezések  –
is lehetnek, mint az üdvözlő rendezvény (Welcome 
Fest) alkalmával nyílt napok a hallgatók és a ka-
rok számára; a Syracuse Egyetemi Könyvtárban a 
hallgatók szelfijei alapján képeslapokat készítettek, 
amiket a diákok hazaküldhettek. Másik főiskolán a 
tudományos cikkekről és a könyvtári adatbázisok-
ról tartottak előadásokat a szülőknek.

(Viszocsekné Péteri Éva)

149/2017

erdMann, Charlotte – SaunderS, e. Stewart – 
StePhenS, Gretchen: Mission-focused collections : 
rebirth of the Seminarbibliothek as an ebook collection. 
– Bibliogr. In: Collection management. – 42. (2017) 1., 
p. 15-33.

Küldetésközpontú gyűjtemények: a szemináriumi könyv-
tár újjászületése e-könyv gyűjteményként

Állományalakítás; Elektronikus könyv; Felsőoktatási 
könyvtár

A német egyetemek az évek során magasan specia-
lizált könyvgyűjteményeket építették fel az oktatói 
kar és a hallgatók számára. A német kifejezést – sze-
mináriumi könyvtár – gyakran alkalmazzák ezekre a 
gyűjteményekre, bár erre van példa más egyetemeken 
is Európában. A cikk célja, hogy egy hasonló típusú 
gyűjteményt vizsgáljon, amely állatorvosi témájú 
e-könyvekkel rendelkezik, és összehasonlítsa azt a 
szabványosan osztályozott e-könyvgyűjteményekkel. 
A főiskolai és egyetemi könyvtárak gyűjteményfej-
lesztésének zöme a tudományos témákra koncentrál. 
Az itt leírt gyűjtemény típusa egy küldetésre össz-
pontosít. A küldetésközpontú gyűjtemény növeli a 
könyvtári állomány használatát, és nagymértékben 

szolgálja az érdekelt feleket az intézményen belül. 
A tanulmány azt vizsgálja, hogyan lehetne kialakí-
tani és meghatározni egy ilyen gyűjteményt, és mi-
lyen lehetséges hatása lenne ennek a gyűjtemények 
használatára.

(Autoref.)

150/2017

looS, Amber T.: The role of librarians in promoting digital 
wellness : a case study In: Public services quarterly. – 13. 
(2017) 1., p. 32-40.

A könyvtárosok szerepe a digitális wellness elősegítésé-
ben: esettanulmány

Felsőoktatási könyvtár; Használói szokások; Használók 
képzése felsőoktatásban; Információtechnológia

Videojáték-függőség, Facebook-depresszió, csukló-
ízületi gyulladások – csak néhány azok közül a fizikai 
és pszichológiai problémák közül, amelyek a digitá-
lis technológiák túlzásba vitt használatának köszön-
hetők. Időszerű kérdés ez a könyvtárosok számára, 
akik helyzetüknél fogva segítséget tudnak nyújtani az 
egyénnek megküzdeni a digitális technológia jelen-
tette stresszfaktorokkal. A szerző a jelenséggel kap-
csolatos szakirodalom összefoglalása után egy eset-
tanulmányt mutat be: a Southern Illinois University 
főiskolai campusán lévő Morris Library 2016 őszi 
szemeszterében workshopot tartott a témáról az ér-
deklődő posztgraduális hallgatóknak, amelynek célja 
a probléma tudatosítása, a digitális kiégés elkerülése, 
a stresszfaktorokkal és a figyelmet elterelő tényezők-
kel való megküzdési technikák elsajátítása volt.
Bár a digitális eszközök és technológiák túlzott hasz-
nálatára nincs objektív definíció, az eddigi kutatások 
egyértelmű összefüggést mutattak ki a számítógép-, 
okostelefon- és internetfüggőség és a stressz, a szo-
rongás, a csuklóízületi gyulladások, illetve a nyak- 
és hátfájdalom között. Főiskolai hallgatók körében 
végzett vizsgálatok szerint a jegyek romlásával, 
koncentráció- és alvászavarokkal, ritkább esetekben 
dühkitörésekkel vagy koffeinfüggőséggel is lehet 
számolni. Az úgynevezett digitális multitasking, azaz 
több eszköz vagy program egyidejű használata sem 
a hatékonyságot növeli, hanem a szétszórtságot és a 
stresszt. Az arra hajlamosaknál a stressz, az unalom 
és a levertség pedig a további kényszeres online te-
vékenységek kiváltója lehet, ami egy ördögi kört 
eredményez.
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A Morris Library workshopján a résztvevők megis-
merhették ezeket a kutatási eredményeket, az össze-
függések tudatosítása után pedig a munka–tanulás–
magánélet egyensúlyáról, az ember energiájának és 
idejének végességéről, a digitális wellness és a digi-
tális kiégés fogalmáról folyt a beszélgetés: arról, hogy 
mennyire fontos határt szabni online életünknek, és 
hogy nem érdemes engednünk a multitasking és a 
céltalan szörfölés csábításának, az online pótcselek-
véseknek. A workshop végén a résztvevők gyakor-
lati útmutatásokat kaptak a digitális wellness meg-
teremtésére az életükben, például saját motivációik 
vizsgálatával, eszközhasználati határok szabásával 
önmagunk számára, minél több természetben és ba-
rátokkal töltött idővel, és különböző koncentrációs 
gyakorlatokkal.
A kis létszámú workshop kapcsán az adatgyűjtés és 
az értékelés még folyamatban van; általánosságban 
elmondható, hogy az ülések végén a résztvevőktől 
pozitív visszajelzések érkeztek. A következő cél egy 
nagyobb szabású kezdeményezés, amely több embert 
meg tud szólítani a campusról, például létező tanuló-
csoportokon vagy programokon keresztül.
A digitális wellnesszel kapcsolatos programok remek 
lehetőséget jelentenek a felsőoktatási könyvtáraknak, 
hogy más szervezeti egységekkel (például a kollé-
giumokkal, a karriertanácsadó vagy egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó központokkal) együttműködve 
megszólítsák használóikat. A kérdés a tanulás haté-
konyabbá tételén és a koncentrált munkavégzésen 
keresztül kapcsolódik a könyvtárakhoz, a könyvtár-
használat és a kutatásmódszertan oktatását így be le-
het illeszteni a digitális wellness-workshopokba is.
A Liberty University-n 2015-ben bevezetett Digi-
tális Wellness-Centrum példája nyomán pedig a 
Morris Library a következő wellness-programokat 
tervezi még megvalósítani a jövőben: „Digitá-
lis detoxkezelés” (egy hétvége digitális eszközök 
nélkül), „Digitális wellness-kihívás” (egészséges 
technológiahasználat népszerűsítése) és a „Vissza a 
beszélgetéshez! kampány” (eszközmentes társalgó-
klubok). Így a könyvtár egyszerre tudja szolgálni a 
hallgatók jó közérzetét és jobb tanulási eredménye-
it, adekvát választ adva egy sokakat érintő kortárs 
problémakörre.

(Szabó Piroska)

151/2017

SiMón-Martín, José – ariaS-Coello, alicia – 
SiMón-BlaS, Clara: Impacto de la crisis económica 
en las bibliotecas universitarias españolas. – Bibliogr. 
In: Revista española de documentación científica. – 39. 
(2016) 3.
res. angol nyelven

A gazdasági válság hatása a spanyol egyetemi könyvtá-
rakra

egyetemi könyvtár; Költségvetés; Személyzet; Szolgálta-
tások használata; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

A spanyol állami egyetemek könyvtárai 2009-ben 
kezdtek tudatában lenni az általános gazdasági recesz-
szió hatásainak, ám legtöbbjük számára ez 2012-ben 
vált nyilvánvalóvá, amikor anyagi ellátottságuk drá-
mai mértékben lecsökkent. A recesszió hosszú idő-
szak alatt (2008–2014) a könyvtárak egy sor negatív 
következményt szenvedtek el, melyek a következő 
kategóriákba sorolhatók: személyzeti ellátottság, az 
információforrások beszerzése és gyűjteményfejlesz-
tés, a használóknak nyújtott szolgáltatások.
Ebben az időszakban csökkent a könyvtárosok és más 
könyvtári alkalmazottak száma, mivel – más orszá-
gok gyakorlatához hasonlóan – jogszabály tiltotta a 
megüresedett álláshelyek betöltését. Csökkentek a 
fizetések is. Ráadásul jelentős mértékben csökkent 
az ösztöndíjas hallgatók száma is (akik legtöbbje 
könyvtári kisegítő munkát végez).
Az információforrások beszerzésének terén a követ-
kezményeket alapvetően az egyetemek által a könyv-
tár számára leosztott költségvetés határozza meg és 
– valószínűleg – a kutatási alapoktól érkező támo-
gatás csökkenése is. Hasonlóképpen csökkentették a 
konzorciumok az elektronikus források beszerzésére 
szánt összegeket. A bibliográfiai anyagok vásárlására 
fordított összeg több mint 28 százalékkal csökkent 
konstans euróban számolva (2008-at tekintve bázis-
évnek). Ezek a csökkentések azonban nem merültek 
fel minden könyvtárnál, hanem attól függtek, hogy az 
adott intézmény melyik tartományban van. A finan-
szírozás ilyen csökkenésének következményei igen 
nagy hatással voltak a gyűjtemények fenntartására és 
fejlesztésére, különösen a nyomtatott anyag tekinte-
tében. Az adott helyzetben a vezetők úgy döntöttek, 
hogy az elektronikus források, főként az e-folyóira-
tok beszerzését helyezik előtérbe, amelyek alapvető 
fontosságúak az egyetemi kutatások számára. Az vi-
szont, hogy a nyomtatott dokumentumok beszerzé-
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sének csökkenése milyen hatással volt a hallgatókra, 
nem ismeretes. Az bizonyos, ezek a használók még 
nem szoktak át az elektronikus formátumú monog-
ráfiákra, ráadásul számos diszciplína tekintetében 
az elektronikus tankönyvek állománya meglehető-
sen szegényes.
Ami a szolgáltatásokat illeti, a kölcsönzött könyvek 
száma 2014-re csökkent 2008-hoz képest, ez a ten-
dencia 2011-ben vált jelentőssé; feltételezhető, hogy 
összefüggésben áll a hallgatók számának csökkené-
sével. Ám ugyanebben az évben indult meg érzé-
kelhetően a hallgatók által használt monográfiák és 
tankönyvek forgalmának csökkenése is, így az okok 
feltárása további elemzést igényelne. A könyvtárkö-
zi kölcsönzési kérések száma is csökkent ebben az 
időszakban, ez azonban azzal magyarázható, hogy a 
kutatók egyre több, az egyetem vagy a konzorcium 
által beszerzett elektronikus dokumentumhoz vagy 
éppen a növekvő mennyiségű nyílt hozzáférésű pub-
likációhoz férnek hozzá. Az éves nyitvatartási napok 
száma kisebb mértékben csökkent, és nem is volt jel-
lemző az egész időszakban, különösen a 2011-ben az 
egyetemek által elindított hatékonysági programok 
következtében.
2013–2015-ben az elfogadott egyetemi költségveté-
sek arra engednek következtetni, hogy az egyetemek 
finanszírozásának folyamatos redukciója véget érhet. 
Mindenesetre a makrogazdasági adatok arra utalnak, 
hogy a gyógyulási folyamat igen lassú lesz, tekintettel 
egyebek mellett a spanyol államadósság mértékére 
és az EU államháztartási hiány céljaira a következő 
évekre nézve. A könyvtári vezetőknek olyan stra-
tégiát kell kidolgozniuk, mely egyrészt mérsékli a 
személyzet létszáma és fizetése, a működési költsé-
gek és az információforrások beszerzése csökkené-
sének hatásait, másrészt fenntartja a szolgáltatások 
szintjét és minőségét. Ugyanakkor szembesülniük 
kell az olyan jelen kihívásokkal, mint részvételük a 
virtuális oktatásban, az internetes versenyben. Gon-
dolniuk kell szerepükre, mely mind a mai napig a 
tájékozódás/tájékoztatás elősegítése. A technológiai 
fejlődés jelen pontján ez a szerep kibővül a haszná-
lókkal való proaktív tevékenység képességével. A 
munkához elérhető információs eszközök mennyi-
sége miatt képessé kell válniuk friss és pontos in-
formációk nyújtására a magas színvonalú ismeretek 
létrehozásához.
A közösségi hálózatok és maga a válság világossá 
tették, hogy a hatékonyság eléréséhez nélkülözhe-
tetlen az együttműködés más szervezetekkel a for-
rások integrációja, hozzáférésük biztosítása stb. ér-

dekében. Végül a gazdasági válság következményei 
rávilágítottak – más kérdések mellett – arra is, hogy 
a könyvtári és az egyetemi vezetőknek tárgyalási 
folyamatot kell megindítaniuk arról, mi legyen a 
könyvtár küldetése ebben az új gazdasági és társa-
dalmi környezetben.

(Mohor Jenő)

Lásd még 142, 172, 174, 183, 185, 186, 187, 189, 
195

Közmûvelôdési könyvtárak

152/2017

BeCh-PeterSen, Sidsel: dokk1 : la co-creazione come 
nuovo metodo di lavoro in biblioteca. – Bibliogr. 12 tétel 
In: aiB studi. – 56. (2016) 3.
res. angol nyelven

Az együtt alkotás mint a könyvtári munka új módja

Könyvtárépület -közművelődési; Társadalmi követelmé-
nyek; városi könyvtár

A cikk a Dokk1 (Aarhus) mint a modern hibrid 
könyv tár új generációja egy példájának bemutatása. 
A Dokk1 a használók, a partnerek és az érdekeltek 
együtt alkotásának eredménye. Nyílt és flexibilis 
könyvtári térré vált, mely a technológiát is felhasz-
nálja arra, hogy hívja a használókat: váljanak maguk 
is a tér részévé. A munkának a design thinking alap-
ján álló új módszereivel az együtt alkotás az új szol-
gáltatások, az új terek fejlesztésének és a könyvtári 
személyzet munkamódjának is részévé vált. A Dokk1 
olyan könyvtár, amely az emberekért és nem a köny-
vekért van. A váltást mutatja be a könyvtárak fejlő-
désében a média-orientálttól a polgárorientált felé. A 
polgárorientált könyvtár különböző szinteken kívánja 
meg az együtt alkotást, például: 1. A munka új módja, 
tervezésvezérelt könyvtárrá válás; 2. Nyitott terek, 
melyek lehetővé teszik a polgárok, a partnerek és a 
könyvtár számára, hogy együtt tegyenek dolgokat; 3. 
technológia, mely alátámasztja azt a tényt, hogy ez a 
könyvtár a használóké. 

(Autoref.)
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153/2017

BurKe, Susan K.: Public library administration : trans-
parency on the website. – Bibliogr. In: the library quar-
terly. – 86. (2016) 4., p. 449-467.

Közkönyvtárak igazgatásának átláthatósága honlapjukon

Felmérés; Honlap; Közművelődési könyvtár
A kormányzati információk átláthatósága az utób-
bi években nemzetközi figyelmet kapott, és ezzel a 
könyvtárak szerepe is ennek az átláthatóságnak a se-
gítésében. A közkönyvtárak nemcsak információkat 
szolgáltatnak, köztük kormányzati információkat is, 
hanem maguk is közintézmények. Mennyire átlátha-
tók ilyenként viszont saját igazgatási tevékenységük 
tekintetében? A tanulmány 2012-ben és 2015-ben 
vizsgálta az amerikai közkönyvtárak nagy, vélet-
lenszerűen kiválasztott mintájának honlapjait, hogy 
megállapítsa, mennyire átláthatók a honlapon talál-
ható igazgatási adatok elérhetősége révén. A könyvtár 
méretét és helyét használták fel annak a megállapítá-
sára, hogy ezek a változók hatással vannak-e annak 
valószínűségére, hogy a könyvtárak honlapján megta-
lálhatók az igazgatásra vonatkozó adatok. A honlapok 
változásait is elemezték e két időpont között.

(Autoref.)

154/2017

JaeGer, Pault t. – Sarin, Lindsay C.: The politically 
engaged public library : admitting and embracing the po-
litical nature of libraries and their goals In: Public library 
quarterly. – 35. (2016) 4., p. 325-330.

Politikailag elkötelezett közkönyvtárak: a könyvtárak és 
céljaik politikai természetének elismerése és elfogadása

Állampolgári nevelés; Közművelődési könyvtár; Társadal-
mi követelmények
A cikk szerzői azt állítják, hogy a politika szerves ré-
sze a közkönyvtár vezetésének. A könyvtárosok által 
végzett munka nagy része az állampolgári ismeretek 
megszerzését és a társadalmi igazságosság bizonyos 
aspektusainak fejlesztését szolgálja. A politika fon-
tos könyvtári feladat, mivel az intézményi források 
jelentős része a közfinanszírozáshoz kötődik, ami a 
könyvtár pénzügyi támogatásának nagyobbik részét 
teszi ki. A politikai megfontolások ezért fontos sze-
repet játszanak a támogatások megszerzésében és 
megtartásában, ami a könyvtáraknak és dolgozóinak 
derűsebb jövőt fog hozni.

(Autoref.)

155/2017

MITTROWANN, andreas: Germany : with our libraries 
into a better future In: Public library quarterly. – 35. (2016) 
4., p. 366-375.

Németország: könyvtárakkal a szebb jövőbe

Feladatkör; Középtávú terv; Közművelődési könyvtár; 
Prognózis; Társadalmi követelmények

A német könyvtárellátó (ekz) könyvtári igazgatója 
angol nyelvű cikkében azokat a kérdéseket és az erre 
adott német megoldásokat vázolja, melyeket a nyuga-
ti könyvtárak szakemberei is használhatnak. Német-
országban a könyvtárak léte nem olyan természetes, 
mint a skandináv országokban, Szingapúrban vagy 
az Egyesült Államokban, de stabilak a digitális kor 
kihívásai közepette a változások során. Ugyanakkor 
társadalmi szerepüket újra meg kell határozniuk, mert 
ez sikeres jövőjük feltétele. Ezt a tézist a szerző né-
hány könyvtár példáján szemlélteti.
Az Allenbach-Institut für Demoskopie 2016-ban 
végzett felmérése a könyvtárak jövőjéről világosan 
kimutatta, hogy a németek hisznek benne: a meg-
kérdezettek 32%-a nagyon fontosnak, 55,6%-a fon-
tosnak tartja a könyvtárakat. Ez nagyon pozitív adat, 
noha a könyvtárlátogatók száma alacsonyabb (2014-
ban 118,1 millió), mint az Egyesült Államokban, az 
Egyesült Királyságban vagy Skandináviában.
Mire koncentráljanak a könyvtárak? Mit vár tőlük 
az olvasó? Egy 2012-es vizsgálat szerint öt év alatt 
65%-kal csökkent a kölcsönzések száma. Ugyan-
akkor az ismeretterjesztő irodalom és a tájékoztató 
kézikönyvek iránti érdeklődés csökkenése felveti a 
kérdést, mi legyen helyettük. Az egyik válasz a Kölni 
Városi Könyvtár digitális stúdiója (vagy makerspace) 
lehetne.
Az olvasók és a könyvtárosok eltérően vélekednek 
a digitális szolgáltatásokról: egy 2014-es felmérés 
szerint a „a könyvek és sokféle média háza” lett az 
első 96,8%-kal, a „tudás-, információ- és tájékozta-
tó központ” a második 96,3%-kal, „az olvasásnép-
szerűsítés helyi központja” a harmadik 92,7%-kal, 
míg „a kikapcsolódás és a találkozások helye” csak 
a negyedik (92,6%). Hasonló eredményeket hozott 
az Allenbach-Institut für Demoskopie felmérése is: a 
németek 76%-a sok könyvet, e-könyvet, magazinokat 
és filmeket vár a közkönyvtártól; a kellemes légkör 
és a felkészült könyvtárosok csak ezután következ-
tek (71, illetve 70%). Jóval kevesebben említették a 
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technikai felszereltséget, a játékokat vagy a barká-
csolás lehetőségét.
Ezután Steve Jobs gondolatát idézi: „az emberek sok-
szor nem is tudják, mit szeretnének, amíg meg nem 
mutatjuk nekik”; ebből következően a könyvtáraknak 
„permanens béta” verzióban kell dolgozniuk, vagyis 
meg kell tartani azt, ami bevált, és elvetni, ami nem. 
A régi és az új legyen az átfogó stratégiánk része! A 
stratégia a siker receptje. Milyen legyen a vezetés 
víziója? Miképp lehet a dolgozókat, döntéshozókat 
és az olvasókat bevonni a folyamatba? A Düsseldorfi 
Városi Könyvtár egynapos tanácskozáson dolgozta 
ki a könyvtárosokkal stratégiáját.
Egy erős könyvtári vízió persze csak az első lépés 
egy átfogó könyvtári stratégia felé, hiszen az sokrétű 
(elemzés, célok, célcsoportok, módszerek, partnerek 
kijelölése stb.) (Kiváló könyvtári stratégia született 
Kölnben, Öldenburgban, Hanauban, de remek projek-
tek indultak Bajorországban, Alsó-Szászországban 
és Brandenburgban is.) Természetesen egy stratégia 
sohasem „végleges”, hanem élő folyamat, ami állan-
dóan változik.
Ezt követően fontos szempontokat ad a szerző, töb-
bek között a használó-központúságra, jól felkészült 
könyvtárosokra, az önálló tanulás lehetőségére, al-
kalmas terekre és új könyvtárakra, majd a techno-
lógiákról közöl fontos információkat, végül a helyi 
könyvtárvezető közvetítő szerepét, az erős szakmai 
egyesületek fontosságát emeli ki.
A cikk végén a 2016 májusában közreadott közös 
stratégiára hívja fel a figyelmet, mely A könyvtárak 
mint a képzés és kultúra közvetítői a városokban és 
falvakban címet viseli (Bibliotheken als Vermittler für 
Bildung und Kultur in Städten und Gemeinden).

(Murányi Lajos)

156/2017

voGt, hannelore – SCheurer, Bettina – Pohla, 
Hans-Bodo: Orte für Kreativität und Wissenstransfer : 
Bibliotheken als Makerspaces In: BuB. – 69. (2017) 1., 
p. 20-25.
Res. angol és francia nyelven

A kreativitás és a tudás átadásának színhelyei: a könyvtár 
mint közösségi műhely

Közművelődési könyvtár; Szabadidő felhasználása

Nagyon sok idő telt el azóta, hogy a makerspace 
(közösségi műhely) mozgalma Európában elterjedt, 

amióta az USA-ból átkerült. A Kölni Városi Könyvtár 
volt az első németországi közkönyvtár, amely csat-
lakozott ehhez a trendhez, amikor létrehozott egy 
makerspace-t 2013-ban. Ez egy olyan nyitott terem, 
ahol új technológiák, eszközök és média áll rendel-
kezésre a szabadon választott, kreatív projektekhez, 
de emellett lehetőség van új dolgok megtanulására is 
(a csináld magadtól a csináljuk együttig). A létesít-
mények közé tartozik egy vinyl vágó eszköz, vinyl 
bár a hanglemezek digitalizálására, valamint egy 
filmbár, ahol az olvasók VHS kazettáikat digitali-
zálhatják. Mindezt integrálták a már rendelkezésre 
álló hangrögzítő eszközökkel és új hangszerekkel. 
Az új technológia közül a 3D nyomtató volt az első. 
Az újabb beszerzések közé tartozik a kiváló minő-
ségű varrógép a kreatív kézműves projektekhez, 
valamint a legújabb virtuális valóság headset, egy 
HTC Vive, mellyel bármely virtuális tér felfedezhe-
tő. Mindez szabadon hozzáférhető bárki számára, és 
minden korosztály használja. A központi könyvtár 
makerspace-terében és a használt technológiában is 
bővült, és rendszeresen továbbfejlesztik. A techno-
lógiákat a társadalomban betöltött fontosság alapján 
választják ki, s nem a könyvtár költségvetése terhére, 
hanem ún. harmadik fél pénzügyi támogatásával és 
szponzorálással szerzik be. A makerspace következ-
tében a könyvtár képe és értékelése drámaian meg-
változott. Főleg az iskolákkal való együttműködés 
bizonyult gyümölcsözőnek mindkét fél számára. A 
makerspace nem ellentétes a könyvtárak oktatási 
és kulturális küldetésével – éppen ellenkezőleg! A 
könyvtárra úgy tekintenek már, hogy az az innováció 
és az új trendek része.

(Autoref.)

Lásd még 138, 163, 176, 181, 184, 198

Tudományos és szakkönyvtárak

157/2017

alSCher, hans-Joachim: die niederösterreichische 
landesbibliothek In: Bibliothek. – 41. (2017) 1., p. 89-99.
res. angol nyelven

AZ Alsó-Ausztriai Tartományi Könyvtár
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Általános tudományos könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti

Az Alsó-Ausztriai Tartományi Könyvtár (NÖLB) 
jelenét és múltját mutatja be cikkében az intéz-
mény igazgatója. A tartományi könyvtár olyan tu-
dományos könyvtár, melynek feladatai hasonlók egy 
nemzeti könyvtáréhoz (csak kisebb területen), így a 
kötelespéldányokhoz való jog (1982 óta), illetve Al-
só-Ausztria helyismereti bibliográfiájának elkészítése 
és közreadása. Emellett a tartományi kormány hivata-
li könyvtára is, illetve 1886 óta az 1864-ben alapított 
Verein für Landeskunde von Niederösterreich könyv-
tára is, melynek egykori könyvtára beolvadt az in-
tézménybe, de alapjában véve általános tudományos 
könyvtár, melynek állománya jórészt kölcsönözhető. 
Erősségei közé tartoznak térképei és topográfiai lát-
képei, de nincsenek kéziratai.
Honlapja mellett van online katalógusa, és saját 
adatbázissal is rendelkezik. A formai feltárásban az 
addigi RAK-WB-ről az RDA-ra térnek át, míg a tar-
talmi feltárás tárgyszó alapú. Sajátossága még, hogy a 
nyomtatványok mellett a térkép- és topográfiailátkép-
gyűjteményei, plakátgyűjteménye, régi könyvei és 
folyóiratcikkei stb. is szerepelnek a katalógusban a 
digitalizált történeti értékű dokumentumokkal egye-
temben. (Az anyag nem szerepel a közös osztrák 
katalógusban sem, de a Karlsruhei Virtuális Kataló-
gusban igen.)
A NÖLB a Tartományi Levéltárral együtt 2011 má-
jusától szervezetileg a tartományi kormány egyik 
osztálya, melyet a levéltár igazgatója vezet. A könyv-
tárnak húsz munkatársa van; nagyobb egységei (1) az 
állományépítést és feltárást, (2) beszerzést, (3) olva-
sószolgálatot és raktározást végzik, de van pénzügyi, 
igazgatási, számítástechnikai, reprográfiai, restau-
ráló, webes és közönségkapcsolati csoportja is. Évi 
költségvetése kétszázezer euró. Nyomtatott állomá-
nya 380 ezer kötet – éves gyarapodása 15 ezer –, 4000 
kurrens hírlapja, folyóirata van, 4000 nem könyv jel-
legű és 50 ezer helyismereti dokumentuma.
2014-ben a könyvtár 9500 regisztrált felhasználója 
6000 médiát kölcsönzött ki, és 500 digitális másola-
tot rendelt; 70 rendezvényén 4000 vendég vett részt, 
katalógusát 10,8 millió felhasználó kereste fel.
Az 1997-ben elkészült, háromszintes könyvtárépü-
let hasznos alapterülete 9 699 m2; a földszinti tömör 
raktár 13 ezer polcfolyóméteres. A könyveket nu-
merus kurrens szerint a méretet is figyelembe véve 
tárolják.
2013-ban volt a könyvtár 200. születésnapja, me-
lyet kiállítással (Aufhebenswert) és a szerző által 

írt könyvtártörténettel ünnepeltek meg. A történeti 
részben a szerző a könyvtár fejlődését tekinti át – 
1997-ig Bécsben volt, csak ezután került mostani 
helyére, Sankt Pöltenbe –, végül legfontosabb érté-
keit mutatja be.

(Murányi Lajos)

Lásd még 160

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak
Lásd 193

Magánkönyvtárak

158/2017

SaBBa, Fiammetta: Biblioteche e carte d’autore : tra 
questioni cruciali e modelli di studio e gestione. – Bibliogr. 
a jegyzetekben In: aiB studi. – 56. (2016) 3.
res. angol nyelven

Szerzői könyv- és levéltárak: elméleti problémák és ke-
zelési modellek

hagyaték; Magánkönyvtár

A Római Központi Nemzeti Könyvtár huszadik 
századi irodalmi gyűjteményeinek vezetője szerint 
a szerzői könyvtár olyan személyes jellegű magán-
könyvtár, mely belső jellemzőivel, az egyedi doku-
mentumok és azok gyűjteményi összessége révén 
tanúsíthatja tulajdonosának intellektuális tevékeny-
ségét, kapcsolatainak rendszerét, történeti-kulturális 
környezetét.
Az olasz szakirodalomban az utóbbi húsz évben élénk 
érdeklődés tapasztalható a szerzői könyvtárak iránt, 
bár korábban is jelentős volt a termés, akkor inkább 
– általánosabban – a magánkönyvtárakkal foglalkoz-
tak. Egyszerű megkülönböztetéssel: a magánkönyv-
tár az olvasó, a szerzői könyvtár az alkotó, kutató 
ember könyvtára, melynek fontos jellemzője lehet 
a proveniencia és a homogenitás. Az utóbbi időben 
szerzői könyvtárnak leginkább a huszadik századi 
alkotók könyvtárait nevezik, és egyre nagyobb figye-
lemmel fordulnak feléjük. (Egy 2000-ben rendezett 
konferencia nyomán szinte mozgalommá vált, hogy 
„őrizzük meg a huszadik századot” – hiszen ez az 
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utolsó időszak, ami még teljes egészében feltárható és 
megőrizhető a papír alapú dokumentumok révén.)
A szerzői könyvtárak – és még inkább az iratgyűj-
temények, levelezések, azaz a szerzői levéltárak – , 
amelyek ajándékozás, hagyaték vagy vásárlás révén 
kerülnek könyvtárak birtokába (vagy használatába 
pl. tartós letétként) számos jogi problémát is felvet-
nek, a szerzői jogoktól a magánszféra és a személyes 
adatok védelméig, gyakran nemcsak jogszabályok, 
hanem a birtokba (vagy használatba) adással kapcso-
latos szerződéses kikötések alapján is. Bibliográfiai 
szempontból – csak három évszázadot tekintve – je-
lentős különbségek tapasztalhatók: az 1700-as évek 
(magán)könyvtárai a kor enciklopédikus gondolko-
dását tükrözik; a 19. századot egyrészt az ismeretek 
(és a tudományok) mind erősebb specializálódása 
és a nyomtatás tömegtermeléssé válása, másrészt a 
nemzettudat megerősödése és a nagy főúri, egyházi 
gyűjtemények jelentős részének nyilvánossá válása 
(gyakran állami tulajdonba – vagy állami fenntartá-
sú intézmény, pl. egyetem – tulajdonába kerülése) 
jellemzi.
Míg a korábbi magánkönyvtárak többnyire főúri 
(uralkodói) családok, illetve egyházi intézmények 
(püspökség, monostor) tudatosan gyarapított gyűj-
teményei (még ha alapításuk vagy jelentős fejlesz-

tésük személyekhez is köthetők), a huszadik századi 
szerzői könyvtár teljes mértékben egy (alkotó) sze-
mélyhez kötődik. Állománya mégsem csak tulajdo-
nosának munkásságát tükrözi, hiszen ott vannak az 
éppen csak elolvasott, kíváncsiságból vagy bibliofil 
szempontból beszerzett, és különböző alkalmakkor, 
innen-onnan kapott könyvek is.
Könyvtári szempontból a kérdések már a beszerzés 
(vagy elfogadás) előtt kezdődnek: illik-e a szerzői 
könyvtár a gyűjteményünkbe illetve feladatkörünk-
be, a birtokba adás feltételei nem teszik-e nehézkessé 
használatát, tudjuk-e, akarjuk-e teljesíteni a kikötése-
ket? És ha a gyűjtemény már a falakon belül van: ho-
gyan helyezzük el, megőrizzük-e eredeti felállítását 
(de mindenképpen dokumentálnunk kell azt); feltárá-
sa pedig olyan leírási módot igényel, mely egyaránt 
alkalmas a könyvek és az iratok feldolgozására, és 
lehetővé teszi együttes kezelésüket. Végül – de el-
sősorban – mindezt azért, hogy a szerzői könyvtár 
a kulturális örökség használható részévé váljék. A 
„szerzői könyvtár” könyv- és levéltári anyagot egy-
aránt tartalmaz: nyilvánvaló ez esetben is a kulturális 
intézmények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) 
mindig hangsúlyozott együttműködése.

(Mohor Jenő)

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás

159/2017

BreedinG, Marshall: Meeting the challenge of simulta-
neously managing digital, electronic, and print collections 
In: Computers in libraries. – 37. (2017) 2., p. 16-18.

a digitális, elektronikus és nyomtatott dokumentumok 
egyidejű kezelésének kihívásai

Állományalakítás; Elektronikus dokumentum; Gépi állo-
mány-nyilvántartás; Integrált gépi rendszer; Nem hagyo-
mányos dokumentum

A gyűjtemények hatékony és felelősségteles kezelése 
a könyvtárakba bekerülő újfajta dokumentumok és 

új formátumok miatt hatalmas kihívások elé állítja a 
könyvtárosokat. Manapság a nyomtatott dokumen-
tumokon túl más formában is kerülnek anyagok a 
könyvtári állományba, így elektronikusak és digitá-
lisak is szép számban megjelennek a gyűjtemények-
ben. Ezeket a könyvtáraknak ugyanúgy tudni kell 
kezelni – beszerezni, leírni és a hozzáférést biztosíta-
ni – ahogy korábban a nyomtatott dokumentumokat. 
Minden könyvtártípusnál eltér a gyűjtött és szolgál-
tatott dokumentumok formátumának aránya, ebből 
következik, hogy más és más utat fognak választani a 
könyvtárak hibrid gyűjteményük minél hatékonyabb 
kezelésére és kereshetőségének biztosítására.
Mind a nyomtatott és a fizikai, mind az elektronikus 
és a digitális forrásoknak megvannak a buktatói. A 
nyomtatott és/vagy fizikailag megfogható dokumen-
tumoknál az eddig általános, megszokott fajták mel-


