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A vezeték nélküli (wifi) internet-hozzáférés szűrése köz-
tereken
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A tanulmány az Arts and Humanities Research 
Council (AHRC) által támogatott „Az internet-
hozzáférés kezelése közkönyvtárakban” (Managing 
Access to the Internet in Public Libraries = MAIPLE) 
projekt egyes eredményeit tárgyalja, és feltérképezi 
a wifi internet-hozzáférést az Egyesült Királyság 
közkönyvtáraiban, és azt vizsgálja, hogyan hason-
lítható ez össze a nyilvános wifi kereskedelmi szol-
gáltatásával. Tárgyalja a biztonsági kérdéseket, a 
wifi hozzáférés szűrését és az elfogadható használati 
szabályokat. Vegyes módszert alkalmaz, beleértve 
a szakirodalom áttekintését, az Egyesült Királyság 
közkönyvtári hatóságainak kérdőíves felmérését és 
öt kiválasztott hatóság esettanulmányát. Az Egyesült 
Királyság közkönyvtári hatóságainak többsége kínál 
wifi hozzáférést a lakosság számára egy vagy több 
könyvtárában, és általában rendelkezik azonosítási 
rendszerrel felhasználói számára. A wifit biztosító 
válaszadók többsége használ szűrőszoftvert. Vannak 
hasonlóságok és különbségek abban, ahogy a köz-
könyvtárak és kereskedelmi szolgáltatók biztosítják 
és kezelik a vezeték nélküli hálózathoz való hozzá-
férést. A különbségek főként a biztonságban és a ma-
gánszféra kezelésében vannak: a különbségek mind 
a nyilvános wifi hozzáférésben, mind a jogi kötele-
zettségekben tükröződnek. Bizonyos szempontból 
a közkönyvtárak a wifi hozzáférést jobban kezelik, 
mint a kereskedelmi közszolgáltatók. Az esettanul-
mányokból származó következtetések azt sugallják, 
hogy a közkönyvtári hatóságok azért vonakodnak a 
szűrés elfogadásától, mert egyensúlyra törekednek 
az információhoz való hozzáférés megvalósítása és 

a mindenki számára biztonságos nyilvános tér biz-
tosítása között.
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A könyvtári blogoszféra kiépítése Írországban
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A blogolás a könyvtár- és információtudományi (LIS) 
közösségben is jó ideje népszerű. A Libfocus.com egy 
2011-ben létrehozott online blog. Célja az volt, hogy 
közösségi kommunikációs teret teremtsen az írorszá-
gi és azon kívüli LIS-szakemberek számára. A blog 
tartalmát egy szerkesztői csapat gondozza, amely 
időnként más tudományterületeket képviselő és elté-
rő tapasztalatokkal rendelkező vendég bloggereket is 
meghív. Kvalitatív módszertani megközelítést alkal-
mazva nyílt végű felmérést végeztek tizenkét korábbi 
vendég bloggerrel, hogy feltárják, hogyan és miért 
választják az ír LIS-szakemberek kommunikációs 
eszközként a blogot. A szerzők remélik, hogy ennek 
eredményei segítik a blogolás mint a szakmán belü-
li is kívüli kommunikációs eszköz értékének és ha-
tékonyságának jobb megértését, segítve ezzel mind 
a könyvtárakat, mind a könyvtárosokat e közvetítő 
eszköz stratégiai célú használatában.
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