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Munka- és rendszerszervezés, érté-
kelés

183/2017

KaatraKoSKi, heli – lahiKainen, Johanna: „What 
we do every day is impossible” : managing change by 
developing a knotworking culture in an academic library. 
– Bibliogr. In: The journal of academic librarianship. – 42. 
(2016) 5., p. 515-521.

A változások kezelése egy felsőoktatási könyvtárban a 
knotworking kultúrájának kialakításával

Felsőoktatási könyvtár; Munkaszervezés

A technikai fejlődés, a digitális források és a nagy 
mennyiségű kutatási adat kezelése, a közszolgál-
tatások piacosodása, az ügyfélközpontú szemlélet 
kulcsfogalmakká váltak a felsőoktatási könyvtári 
közegben. A változásokhoz való alkalmazkodáshoz 
a szolgáltatások és a szakmai kompetenciák átérté-
kelésére van szükség. Bár az egyetemi könyvtárakat 
mint fizikai tereket egyre több hallgató használ-
ja, a doktoranduszok és a kutatók már nem járnak 
könyvtárba, inkább a távhasználat a jellemző rájuk. 
Gyakran tudatában sincsenek annak, hogy éppen 
a könyvtár digitális forrásait használják, amikor a 
Google Scholar felületén keresnek. A könyvtáro sok-
nak ezért új szolgáltatásokat és új együttműködési 
módszereket kell kialakítaniuk, hogy ne veszítsék el 
végleg a kutatók szemében a jelentőségüket. Látha-
tóvá kell válniuk, sőt, proaktívnak kell lenniük, hogy 
jobban részt tudjanak venni az oktatási és kutatási 
folyamatokban.
Erre a tanulmány két munkamódszert ismertet és ha-
sonlít össze: az úgynevezett beépített könyvtárossá-
got (embedded librarianship) és az összecsomózott 
jellegű munkavégzést (knotworking). Ez utóbbi az 
ismertebb a szerzők számára, hiszen az 1990-es évek-
ben Finnországban fejlesztették ki több szakma kép-

viselőinek együttműködésére. A lényege az, hogy egy 
munkacsoport bizonyos célért dolgozva együttműkö-
dik, amelynek során egy részfeladatra egy „csomó” 
jön létre, amely szorosabban dolgozik együtt, majd 
ha megoldották a problémát, „felbomlik”. A vitákkal 
és megbeszélésekkel kísért közös munka egyben ta-
nulási folyamat is, állandó visszacsatolással.
A szerzők a Helsinki Egyetemen 2010 és 2011 között 
lezajlott könyvtári Knotworking projektet és annak 
2014-es követő interjúit mutatják be, melynek célja 
a könyvtárosok és a kutatók közötti együttműködés 
elősegítése volt. A projekt közvetlen hozadéka a 
Helsinki Egyetemi Könyvtár új szervezeti felépíté-
sének kialakítása lett, ahol a kutatószolgálat külön 
szervezeti egységet kapott, növelve a könyvtár szak-
mai presztízsét is a kutatók szemében. Emellett az 
új munkamódszer részleges elterjedése és a kutatói 
igények fokozott figyelembevétele is ennek a pro-
jektnek köszönhető.
A követő interjúkkal gyűjtött adatok alapján el-
mondhatjuk, hogy több évvel a projekt után több 
tanulság fogalmazódott meg az összecsomózott jel-
legű munkavégzésről. Ezzel a módszerrel gyorsan, 
dinamikusan lehet problémákat megoldani, és az 
átlagolvasó helyett az adott kutatócsoport igényeit 
figyelembe venni. Mindazonáltal a szisztematikus 
együttműködés helyett többen zsonglőrködésről, a 
könyvtárosok és a kutatók világa közötti reményte-
len egyensúlyozásról számoltak be. Egyesek szerint 
minden innováció és proaktivitás dacára a könyvtá-
ros még így is a kutatók után kullogó segéderő, nem 
pedig egyenrangú partner. Többen azonban úgy véle-
kedtek, a projektet folytatni kellene, hiszen az Open 
Access, a digitális repozitóriumok, a kutatási adatok 
kezelése már néhány év alatt is annyit fejlődött, hogy 
gyümölcsöző lenne a kutatókkal való közös tanulási 
folyamat ezen a területen.
Ami a könyvtárosok szakmai identitását illeti, ezek-
ben az interjúkban több ellentmondás merült fel. Egy-
részt a régi, dokumentumőrzésre fókuszáló identitás 
és az új, ügyfélközpontú identitás kettőssége, más-
részt az is, hogy a kutatókkal való együttműködés fel 
is emelheti a könyvtárost, megerősítve szakmai ön-
tudatát, de le is fokozhatja a kutatók óhajait teljesítő 
kiszolgáló személyzetté. Azokat, akik a Knotworking 
projekten keresztül túlságosan bevonódtak egy-egy 
kutatócsoport munkájába, egyes kollégáik „szóra-

Vezetés, irányítás



Könyvtári Figyelõ 2017/3 473

kozott professzornak” látták, akik a „hobbijuk” után 
rohangálnak, míg a napi könyvtári munkát ők végzik. 
A proaktív, komfortzónáját elhagyó „új könyvtáros” 
szerepe egyeseket lelkesít, másokat szorongással tölt 
el, míg vannak, akik csak nyugtázzák: „Minden nap 
megtesszük a lehetetlent.”

(Szabó Piroska)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

184/2017

leGault, Stéphane: Le financement des bibliothèques 
publiques québécoises : histoire et modèles économiques. 
– Bibliogr. lábjegyzetben In: Bulletin des bibliothèques de 
France. – (2016) 8., p. 63-69.

A québeci közkönyvtárak finanszírozása

Állami irányítás; Közművelődési könyvtár; Támogatás 
-pénzügyi -állami, hatósági
Québec legelső, igazán közkönyvtárnak nevezhe-
tő intézménye a Quebec Library 1779-ben alakult 
Frederic Haldimand kormányzó jóvoltából. Az első-
sorban angol, kisebb részben francia nyelvű könyvtár 
hosszú és bonyolult története nem választható el a kü-
lönféle egyházi és politikai események egymás utáni 
sorozatától. Ezek közül az egyik leghangsúlyosabb 
1979-ben kezdődött, és ez a majd tíz éven át folyó 
döntéshozatali folyamat alapozta meg a könyvtár mai 
arculatának fő vonásait.
A Kulturális Minisztérium keretében létrehozták a 
mennyiségi és minőségi mutatókért, ajánlásokért, 
ellenőrzésért felelős közkönyvtárak általános igaz-
gatási osztályát. A közkönyvtárakban felállítandó 
szolgáltatások ügyvezetése és fajtái, különös tekin-
tettel a kölcsönzésre és a tájékoztatásra, az ingyenes 
hozzáférés, a könyvtárak közös együttműködése, a 
források előteremtése, felhasználása mind a feladatai 
közé tartozott. 1959, 1992, 1998 még azok a jelen-
tős évszámok a könyvtári törvénykezés tekintetében, 
amelyek végrehajtása után végül is 2005-ben elérke-
zik az idő a jelenlegi könyvtár avatására. Québecben 
jelenleg kétféle közkönyvtári típussal találkozhatunk: 
az ország 80%-ában többségben lévő autonóm és a 
fiókkönyvtárakkal. Ez utóbbiak általában 5000 fő-
nél kisebb helyeken működnek és fenntartásukat, 
ügyvezetésüket, az állomány cseréjét a számuk-
ra kialakított BIBLIO vagy CRSBP hálózat segíti. 

A kormányzat mindkét könyvtártípust rendszeres 
szubvencióban részesíti. A különféle összesített táb-
lázatok adatai jól mutatják, hogy 1999–2013 között 
általában 90%-os növekedés tapasztalható, de van-
nak szakmailag kiemelt időszakok, mint „A könyv 
és az olvasás politikája” 1973-ban, 1998-ban, amikor 
akár 165% vagy 190%-os anyagi segítség érkezett. 
Ám vannak olyan könyvet, olvasást szerető és hosz-
szú távra tervező politikusok is, akik elképesztően 
nagy összeggel támogatják a könyvtárakat. Így volt 
ez 1979-ben a „Vaugeois Terv” esetében, amikor is 
360%-os költségfedezetet kaptak a közkönyvtárak. 
Ezek az összegek jelentősen módosítják az egyes 
könyvtár saját kiadásait. A StatBib adatai szerint 
2014-ben a közkönyvtárak összes fedezete 302 810 
025,88 $ volt. Ebből:

89,8% városi finanszírozás; –
6,8% Québec Kulturális és Kommunikációs Mi- –
nisztériumától
0,3% egyéb minisztériumoktól és a közszférából, –
0,2% a magánszektorból és társaságoktól, –
0,7% a könyvtári, informatikai szolgáltatások,  –
munkák díjaiból
2,2% egyéb könyvtári díjakból (olvasójegyek,  –
dokumentumhasználat, késedelmi díjak, foto-
kópia, nyomtatás stb.) érkezett.

Számos egyéb felmérés egybehangzóan mutatja, 
hogy a városi finanszírozás minden esetben jóval 
nagyobb, mint amit a kormány biztosít. Ugyanak-
kor ugyanebben az évben a városi kiadás lakónként 
8,36 $ – 141,50 $ között mozgott. Ez az angolszász 
városok között a legmagasabb. Összességében azon-
ban elmondható, hogy a québeci könyvtárak állami 
finanszírozása jelentős mértékben javult a kezdetek-
hez viszonyítva, és egy főre jutó kiadásaik tekinte-
tében majdnem behozták már a hátrányukat Ontario 
és Brit Columbia könyvtáraival szemben. Mindössze 
4 $/fő a különbség (49 $, 45 $.). További jó gazdál-
kodással és újabb innovációkkal ez is csökkenthető 
lesz a jövőben.

(Pajor Enikő)

Személyzet

185/2017

Melilli, amanda – Mitola, rosan – hunSaKer, amy: 
Contributing to the library student employee experience : 
perceptions of a student development program. – Bibli-
ogr. In: The journal of academic librarianship. – 42. (2016) 
4., p. 430-437.
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Tapasztalatok az egyetemi hallgatók könyvtári foglalkoz-
tatásáról: egy hallgatói fejlesztési program eredményei

Egyetemi hallgató; Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; 
Gyakorlati képzés; Személyzet; Továbbképzés
2012-ben a Nevadai Egyetem könyvtárai (Las Vegas, 
USA) workshop-sorozatot és oklevelet adó progra-
mot indítottak, hogy egyetemi tanulmányaikban és 
majdani szakmai karrierjükben támogassák a könyv-
tárban dolgozó hallgatókat.
Egy átlagos szemeszterben a könyvtár 105–120 rész-
munkaidős hallgatót foglalkoztat, akiknek többségét 
a Szövetségi Munka–Tanulás Program alapból lehet 
fizetni. A diákok a könyvtár valamennyi egységében 
dolgoznak, mintegy 20 helyen, ahol a legnagyobb 
szükség van rájuk. A program sikeres lebonyolításá-
hoz a hallgatókat felügyelő önkéntesek és a könyvtár 
humánerőforrás-menedzsere részvételével szakmai 
csoport alakult (Student Employment Leadership 
Group, SELG). A programban a részvétel önkéntes, 
szemeszterenként a SELG 4–6 témát ajánl 4+1 té-
makörben: egyetemi, könyvtári, szakmai, műszaki 
jártasság, fakultatív téma a mindennapi élet. A té-
mákat az időbeosztástól és az oktatók szabad idejétől 
függően választják ki. A SELG a minőségbiztosítás 
érdekében nagy figyelmet fordít a visszacsatolásra. 
Egy-egy témában egy szemeszter alatt legalább két-
szer egy órát kell tartani. A témák változatosságát és 
megfelelésüket a hallgatói igényeknek az biztosítja, 
hogy a workshopokat a könyvtárban és a campus más 
területein dolgozó önkéntes oktatók tartják. A foglal-
kozások nagy része nem igényel előzetes ismereteket, 
a hallgatók a részvételért órabért kapnak.
A workshop-sorozat célja volt:
1. a szakmai gyakorlatot és mentorprogramot mo-

dellező, munkatapasztalatot adó környezet meg-
teremtése;

2. a hallgatókban az egyetemi és a munkabeli sike-
rekhez szükséges jártasságok kialakítása;

3. a hallgatók foglalkoztatásának növelése a 
campusokon;

4. a campusok támogatási képességének növelése.
A programok értékeléséhez menet közben két fel-
mérést végeztek:

egyedi workshopok: a foglalkozások után a hall- –
gatóknak ki kellett tölteni egy 10 kérdést tartal-
mazó kérdőívet; 2012 tavaszától 2014 őszéig 88 
workshop volt, a 201 egyéni hallgató 1165 kérdő-
ívet adott be (a kitöltés nem volt kötelező, egy sze-
mély több kérdőívet is kitölthetett, de különböző 
témákban). A kutatás a demográfiai információk 

mellett arra is kitért, mennyire voltak hasznosak 
a foglalkozások az egyetemi tanulmányokhoz, a 
jövendő munkához, a mindennapi életben és mint 
diákmunkások számára; hasznos időtöltés volt-e, 
ajánlják-e más hallgatóknak.
bizonyítványt adó program: az ebben részt vett 47  –
hallgatónak ugyanazt a kérdőívet kellett kitöltenie, 
és kiegészítenie a tapasztalataikról szóló, 250 sza-
vas összefoglalóval. A részvétel önkéntes volt, de 
a kérdőívet kötelező volt kitölteni.

Eredmények:
A válaszadók általában hasznosnak találták a work-
shopokat, a Likert-skála szerint (1–4) osztályozva az 
1-hez közeli (nagyon jó) minősítése volt 94,6%-nak. 
Közel 80% szerint a tanultakat hasznosítani tudják 
a tanulmányi időben, 66% szerint a kapott anyagok 
hasznosak lesznek az egyetemen kívüli munkában is, 
majd a mindennapi életben. A fakultatív workshopok 
olyan témákat érintettek, mint a menedzsment, egész-
séges táplálkozás, pénzügyi alapok – ezeket a válasz-
adók 83%-a jónak értékelte. Legkevésbé hasznosnak 
a könyvtári ismereteket találták, míg a szakmai jártas-
ságra összpontosító workshopok – ahogy ez várható 
volt – kapták a legjobb minősítést. Az esszékben po-
zitív értékelést kapott az egyetemi könyvtár, a segítő-
kész környezet. A programbizottság tagjai a 34 téma 
egyötödét tanították, a hallgatók megismerhették a 
campusokat és a könyvtárakat, megismerkedhettek 
az egyetem személyi állományával.
A program fő célja az volt, hogy hozzájáruljon a di-
ákmunka tapasztalataihoz, az eredmények pozitív 
kapcsolatot mutattak a részvétel és a hallgatók mun-
kafegyelme között.
Fontos, hogy a hallgatók a munkát szabadidejükben 
végzik; a könyvtárosok felelőssége, hogy az hasz-
nos legyen. A diákok érezték és értékelték a könyv-
tár erőfeszítéseit és az egyéni foglalkozásokra szánt 
időket.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Marketing, közönségkapcsolatok

186/2017

Snyder, theresa r. – raJChel, Jen: the thing was 
done in the library : animating an early eighteenth-century 
murder mystery. – Bibliogr. In: College & undergraduate 
libraries. – 23. (2016) 2., p. 193-203.
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Egy 18. század elejei gyilkossági rejtély megelevenítése 
a könyvtárban

Főiskolai könyvtár; Játék; Könyvtárpropaganda; Külön-
gyűj temény

Haverfordi Főiskolai Könyvtár őrzi azokat a doku-
mentumokat, amelyek Sarah Stout 1699-es meggyil-
kolásával és az azt követő nyomozással kapcsolato-
san fennmaradtak az utókor számára. Az intézmény 
úgy döntött, hogy ezt az érdekes történelmi eseményt, 
egy máig megoldatlan bűntényt választja az új kiál-
lítása központi témájául.
A könyvtár céljai között szerepelt, hogy szélesebb 
körben is megismertesse kvéker gyűjteményét, amely 
35 ezer nyomtatott dokumentumból, 2400 kéziratból 
és számtalan egyéb dokumentumból áll, amelyek kö-
zött digitalizált és digitálisan létrejött is található.
Sarah Stoutot, a fiatal és gazdag kvéker lányt holtan 
találták, a boncolás idegenkezűséget állapított meg, 
és megkérdőjelezte a fulladással, illetve a későbbi ön-
gyilkossággal kapcsolatos feltételezést. A bűntény el-
követésének vádjával Spencer Cowpert, egy gróf fiát 
és három lehetséges bűntársát állították bíróság elé, 
akiket aztán felmentettek. A kiállítás kurátorai arra 
kérik a látogatókat, vizsgálják meg a bizonyítéko kat, 
és hozzanak ítéletet. Felhívják arra is a figyelmet, 
hogy a forrásokat a megfelelő koncepciót figyelem-
be véve tekintsék át: a beszámolók nem semlegesek 
és nem teljesek.
A kiállítás nem lineáris megközelítést követve az 
eseményeket több szemszögből mutatta meg, a kiál-
lítótér összesen 5 különböző helyszínt megjelenítve 
épült fel. A berendezési tárgyak a korabeli bútorok 
és műalkotások közül kerültek ki, céljuk pedig a 
helyi szociális és politikai élet, filozófia, a kvéker 
kultúra és a korabeli tudomány megjelenítése volt. 
A kiállítás látogatói a megjelenített színterek eredeti 
rendeltetésének függvényében kaphattak különböző 
nyomokat, bizonyítékokat és elméleteket azzal kap-
csolatban, mi történhetett.
A kiállítás azonban nemcsak fizikai, hanem virtuá-
lis elemekből is állt. Ennek érdekében a könyvtár 5 
tabletet szolgáltatott azon látogatók számára, akik 
mobil eszköz nélkül érkeztek. A helyszíneken QR 
kódokat helyeztek el, amelyek a digitalizált doku-
mentumokra, valamint egy számítógépes játékra 
mutattak. A játékban többek között puhatolózó kér-
déseket lehetett feltenni a virtuálisan megjelenő, az 
esetben érintett személyeknek.

A gamification és az elektronikus elemek beemelé-
se újfajta kapcsolatot teremtett a látogatók és a tárlat 
között, ez pedig egy érdekes és kritikus kérdést ve-
tett fel: hogyan lehet egy történelmi eseményt ebben 
a formában adaptálni úgy, hogy közben megadjuk a 
kellő tiszteletet az ügynek, és hitelesek is maradjunk? 
Ehhez segítségül Mary Flanagan Critical Play című 
munkáját használták fel.
A látogatók feljegyezték a kiállítással kapcsolatos 
gondolataikat és ítéletüket: 48%-uk bűnösnek talál-
ta Spencer Cowpert. Egyes látogatók a teljes gondo-
latmenetüket, kérdésfelvetéseiket és az arra kapott 
saját válaszaikat is lejegyezték, néhány esetben még 
a kurátorokat is meglepték az elméleteikkel. Néhá-
nyan meggyőző bizonyítékok hiányában visszauta-
sították, hogy ítéletet mondjanak. A kiállítás során a 
látogatók között több spontán beszélgetés is kialakult 
a témában. A kiállítás zárása után elkészült a teljesen 
online verzió, amely továbbra is elérhetővé teszi az 
eredeti forrásokat.
A kiállítás rámutatott egy új feladatra: a könyvtárnak 
újra kell gondolnia kiállítás-kínálatát, és új gyakor-
latokat kidolgoznia, amelyek digitális elemeket is 
tartalmaznak, hiszen ezek új ötletek megjeleníté-
sére is lehetőséget adnak. A Haverfordi Főiskolai 
Könyvtár azóta más intézményeknek is segített gya-
korlatának átadásával, s mindezt több konferencián 
is bemutatták.
A kiállításon a könyvtárosokkal együtt hallgatók és 
oktatók is dolgoztak, akik több tudományterületről 
érkeztek, mindenki hozzátéve a kiállításhoz a maga 
szakterületét. A főiskola több kurzusa is kapcsoló-
dott tartalmában a kiállításhoz, amely a hallgatókra 
a kritikus gondolkodás és a konceptualizálás terén 
fejlesztő hatást gyakorolt.

(Jávorka Brigitta)
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Minden nap szánj öt percet a közösségi oldalaidra

Egyetemi könyvtár; Információtechnológia; Kommuniká-
ció -használókkal

A kanadai Red Deer College Library példáján keresz-
tül mutatja be a tanulmány, milyen stratégiát érdemes 
követni a közösségi média kezelésénél. Több tippet, 
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trükköt ismerhet meg az olvasó, amellyel időt spó-
rolhat és elemezheti a használati statisztikákat a jobb 
eredmények elérése érdekében. A megfelelő stratégia 
alkalmazásával, tervezéssel előnyökhöz lehet jutni, 
és napi 5 perc ráfordított idővel már jól lehet gon-
dozni a felületeket.
Az előre megtervezett és elvégzett munka frissé és 
relevánssá teszi oldalainkat a megcélzott közönség 
számára. A kanadai Red Deer College Library cél-
csoportja a felsőoktatásai intézmény minden polgára, 
több mint 8000 hallgató és a kb. 1471 főből álló sze-
mélyzet. A könyvtár több éve üzemeltet Facebook, 
Twitter és Instagram fiókot, valamint egy ideje a 
Snapchaten is jelen van.
A kreatív tartalom előállítása fontos eleme a közös-
ségimédia-jelenlétnek. A megosztott üzenet szöve-
ge és a hozzá kapcsolt kép kiválasztása lényeges a 
közönség elérése szempontjából. A képpel ellátott 
posztokat sokkal többen nézik meg, mint a csak 
szövegeseket vagy csak linket tartalmazókat. Az 
Instagramon például a képnek kell lennie a fő elem-
nek, a Twitteren viszont a rövid szöveg dominál. A 
Snapchaten a legfeljebb 10 mp-es rövid videókat ér-
demes megosztani. A posztokhoz különböző külső 
tartalmakat, pl. blogokat, cikkeket, más Facebook-
oldalakat lehet csatolni.
A felületek megfelelő kezeléséhez jó tervezőeszköz a 
táblázatos formában előállított naptárként is funkci-
onáló közösségimédia-naptár, amely segít a tartalom 
megfelelő szervezéséhez. A könyvtár egy internetes, 
Google formátumú, jól bevált naptársablont alkalmaz 
erre a feladatra. Előnye, hogy jól adaptálható, egyéni 
igényekre könnyen testre szabható, másokkal meg-
osztható. A táblázatban megtalálható a megosztás 
dátuma, a használt közösségimédia-felület, a meg-
osztandó szöveges és képi tartalom és a hozzá kap-
csolódó internetes linkek, egyéb információk.
A tervezés és az előkészítés az egyik legfontosabb 
eleme a hatékony kommunikációnak. Ennek eredmé-
nye, hogy a hallgatóság számára ideális időpontban 

tesszük közzé tartalmainkat. Ennek első lépése az ak-
tuális tanév fontosabb időpontjainak, programjainak, 
tanítási szüneteinek, vizsgaidőszakának áttekintése. 
Ezután az adott időszakokhoz kell hozzárendelni a 
releváns tartalmakat, amelyek a legjobban érdekel-
hetik a közönséget. A legfontosabb információkat 
érdemes megismételni, hogy minél szélesebb körbe 
eljussanak, hiszen sokan csak később csatlakoznak 
az oldalakhoz.
Nem mindig van elég idő az adott napon az oldalak 
friss tartalommal való feltöltésére, ezért érdemes 
különböző eszközöket használni a felületek egy 
helyen való gondozásához. Többféle ingyenes és 
fizetős program is elérhető, a könyvtárban jelenleg 
a Hootsuite-ot használják. Előnye, hogy többféle 
közösségimédia-platform adható hozzá, személyre 
szabható a kezelőfelülete, továbbá időzíteni lehet 
vele a megosztandó tartalmakat.
Igazi időmegtakarító lehetőség a posztok előre meg-
írása és azok beidőzítése, ami az elfoglalt időszakok-
ban is biztosítja az állandó jelenlétet és frissességet 
a felületeken. A Facebooknak és a Twitternek is van 
beépített időzítő funkciója, továbbá a Hootsuite is 
tartalmazza ezt a lehetőséget.
A közönség elérése legjobban az oldalak használa-
ti, kedvelési statisztikáinak elemzésével követhető 
nyomon. Az adatok megismerése által jobbá tehető 
a közösségimédia-jelenlét. A Facebookon lehetőség 
van arra, hogy megismerjük, milyen típusú üzene-
tekre reagálnak legjobban a használók, továbbá meg-
nézhetők a követők demográfiai adatai. A Twitteren 
havi összefoglaló látható arról, hány poszt került ki a 
könyvtár által, és ezeket hányan nézték meg, valamint 
hányszor említették és látogatták meg a felhasználók 
az oldalt. Az Instagramon nemrég vezették be az üz-
leti ügyfeleknek szánt felületet, amely tartalmazza a 
statisztikai modult is. A Snapchaten még nem olvas-
hatunk ilyen statisztikai adatokat.

(Bognár Noémi Erika)

Felhasználók és használat
Általános kérdések
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Kutatók és adatkönyvtárosok adatírástudása

Adatfeldolgozás; Információs műveltség; Kutató -mint ol-
vasó; Tudományos kutatás


