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ló különböző módokon és mélységben reagálhat az 
adott cikkre (megtekintés, elmentés linkmegosztó 
oldalakon, megvitatás egy fórumon, ajánlás/meg-
osztás, idézés).
Az adatok összegyűjtésére és kiértékelésére az 
altmetrics.org-ról letölthető különböző alkalmazá-
sok (pl. ImpactStory, ReaderMeter, Crowdometer), 
illetve a kereskedelmi profilú, nagyobb kiadókkal 
partnerséget ápoló altmetric.com szolgálnak. Ez 
utóbbival foglalkozik részletesebben a szerző is, be-
mutatva az oldal működését és az elérhető funkció-
kat. Az altmetric.com célja a tudományos információ 
terjedésének és kifejtett hatásának megragadása, fő 
jellegzetessége pedig a közösségi hivatkozottsághoz 
rendelt pontszám egy fánk alakú diagramban meg-
jelenítve, amelynek színes cikkelyei egy-egy online 
platformot jelképeznek. Az oldalon lehetőség van a 
hivatkozások korcsoport és földrajzi hely szerinti le-
bontására, illetve a különféle típusú említések közötti 
böngészésre is. Fontos szempont a különböző cikkek 
azonos módon kiszámított hivatkozottságának, nép-
szerűségének összehasonlíthatósága is.
A szerző a cikk második felében az altmetrics mel-
lett, illetve ellen sorakoztat fel érveket. A legfonto-
sabb pozitívum a sebesség, a web 2.0-s információ-
terjedés gyorsaságához való alkalmazkodás. Emel-
lett olyan nem publikált tartalmak is bevonhatók a 
vizsgálati körbe, mint a preprintek és a róluk folyó 
viták, vagy akár a prezentációk. Negatívumként ró-
ható fel, hogy az altmetrics nem tudja pótolni a ha-
gyományos tudománymetriát, csak kiegészíteni ké-

pes azt. Azzal, hogy a szélesebb közönségtől kapott 
figyelmet és a népszerűséget állítja a középpontba, 
eltorzíthatja a tudományos eredmények értékelését. 
Hitelességét aláássa az is, hogy bárki megkérheti 
az ismerőseit, hogy lájkolja és ossza meg a cikkét 
a Facebookon, ami magasabb pontszámot eredmé-
nyez. Eddig mindenesetre nem sikerült összefüggést 
kimutatni a hagyományos hivatkozásindexek és az 
altmetrics-számok között, hiszen bizonyos témák 
populárisabbak, ennél fogva eleve nagyobb közfi-
gyelem övezheti őket. Az altmetrics korlátai közé 
sorolható az is, hogy csak az angol nyelvű webtérből 
gyűjt adatokat, illetve, hogy ezek 95%-át csupán 5 
forrásból veszi, jelesül a Facebookról, a Twitterről, a 
Mendeley-ről, a CiteULike-ról és blogokról. Végül, 
de nem utolsósorban az altmetrics nem definiált és 
összemérhető hivatkozásokat vesz számba – nincs 
arról közmegegyezés, mekkora egy tweet vagy egy 
blogposzt egymáshoz képesti súlya, jelentése vagy 
jelentősége. Ezeket ráadásul bármikor módosíthat-
ják vagy törölhetik, így az altmetricsnek dinamikus 
adatokkal kell dolgoznia, ami a tudományos megbíz-
hatóságát csökkenti.
Az altmetrics nemcsak alternatív hivatkozásmérési 
módszer, de az utóbbi években maga is kutatási te-
rületté vált, hiszen még számos kérdést kell jobban 
megértenünk az elméleti hátterével, illetve használa-
tának módjával és terjedésével kapcsolatban. A fent 
említett kritikák pedig az altmetrics jövőbeli fejlesz-
tésének szabhatnak irányt.

(Szabó Piroska)
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Az európai együttműködés fontossága a nyílt tudomány 
és a digitális könyvtári fejlesztések támogatásában

Együttműködés -nemzetközi; Hozzáférhetőség; Publiká-
lás -tudományos kiadványoké; Szerzői jog; Tudományos 
kutatás

A cikk a nyugdíjazás előtt álló Pat Manson pályáját és 
az európai könyvtárügyért végzett munkásságát mél-
tatja, majd ennek kapcsán felvázolja, hogy 2016-ban 
hol tartunk, mik a legfontosabb kihívások, amelyek-
kel az európai könyvtáraknak és kutatóintézeteknek 
szembe kell nézniük.
Pat Manson az 1990-es évek eleje óta dolgozik az 
Európai Bizottságban információ- és kommuniká-
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ciótechnológiai területen, az európai oktatás és ku-
tatás, a kulturális örökségvédelem, a könyvtárközi 
együttműködés és a könyvtári digitalizálás előre-
mozdításáért. Jelenleg a Tartalmak, Technológiák 
és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságán a 
kirekesztéssel, készségekkel és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó osztály vezetője, és a Bizottság tanulással 
és e-hozzáférhetőséggel kapcsolatos információtech-
nológiai fejlesztési projektjeiért felel. Fáradhatatlanul 
támogatja a kutatással kapcsolatos keretfejlesztési 
programokat, ahogy az Európai Digitális Könyvtár 
projektjét is.
A szerző három területet emel ki, amelyek a cikk 
megírásának pillanatában a leginkább aktuálisak az 
európai tudományos könyvtárak számára. Az első a 
nyílt tudomány (open science) vagy Tudomány 2.0, 
amely magában foglalja a publikációkhoz való nyílt 
hozzáférést (open access), a kutatási adatok nyílt 
kezelését és közzétételét, a kutatási értékeléseket, a 
civil tudományt (citizen science) és a lektorálás új 
modelljeit. Az Európai Bizottság 2014-ben közvé-
lemény-kutatást végzett az európai kutatóintézetek 
körében, amelyben arra kérdeztek rá, mennyiben 
látják szükségesnek a fent felsorolt részterületeken 
a fejlesztést, illetve az európai szintű beavatkozást. 
A felmérés fő tanulsága, hogy a megkérdezettek egy-
részt az open access kérdését tartják a legégetőbbnek, 
másrészt szükségesnek látják a kutatási infrastruktú-
rák EU-s forrásokból történő fejlesztését.
A második nagy témakör, amellyel a cikk foglalkozik, 
az európai szintű copyright-reform ügye, ezen belül 
is a szöveg- és adatbányászat kérdése. Ehhez ugyanis 
először másolatot kell készíteni az adott szövegről, 
hogy lefuttathassák rajta az elemzéseket. Jelenleg az 
európai szerzői jogi törvények ezt nem teszik lehető-
vé, a gyakorlatban jellemzően külön licencszerződé-
seket kell kötni az ilyen tevékenységhez, ami nagy-
ban korlátozza és lassítja az alapkutatásokat. A tudás 
hozzáférhetőségét célul kitűző, számos kutatóintézet 
által aláírt Hágai Nyilatkozat kimondja, hogy az ada-
tokra nem vonatkozhat szerzői jogi oltalom. Jelenleg 
az Európai Bizottság egy új szerzői jogi törvényja-
vaslaton dolgozik, de az adatbányászatra vonatkozó 
kivétel még nem nyert végleges jogi formát.
A cikk végül az open access kérdését járja körül. A 
helyzet jelenleg sajnos az, hogy a kiadók az előfizeté-
sek és a szerzői publikálási díjak (Article Processing 
Charges) révén kétszer is sarcolják a kutatóintézete-
ket – erre mindenképpen megoldást kell találni, vagy 
a szerzői publikálási díjak levonásával az előfizetési 
díjakból, vagy az előfizetési díjak eltörlésével és tel-

jes átállással az open access arany útjára. (Az előbbit 
indítványozza az Európai Kutatóegyetemek Ligájá-
nak Vége a karácsonynak című 2015-ös kiáltványa, 
az utóbbit pedig a Max Planck Kutatóintézet Fehér 
lap című, szintén 2015-ben közzétett javaslata, amely 
állami vagy alapítványi szereplőket is bevonna a fi-
nanszírozásba.) Akárhogy is, még tisztázásra vár, ki 
fizesse a számlát – illetve az, hogy a kiadók lenyelik-e 
a jelen helyzethez viszonyított óhatatlan bevételki-
esést. Itt tartunk most; az érdekérvényesítéshez és a 
részletek kidolgozásához még további összehangolt 
fellépésre van szükség.
Pat Manson sokat tett azért, hogy a könyvtárak hangja 
felhallatsszon az Európai Bizottságig, és hogy a kuta-
tás és az örökségvédelem európai szintű szereplőivé 
váljanak. Most már csak azon kell dolgoznunk, hogy 
a könyvtárak egymással együttműködve új infrast-
ruktúrákat és szolgáltatásokat fejleszthessenek, és 
ennek révén élen járjanak a 21. századi nyílt tudo-
mány támogatásában.

(Szabó Piroska)
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a könyvtárak reneszánsza a digitális korban

Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus 
könyvtár; Fejlesztési terv; Megőrzés; Portál

A digitális könyvtárak, az Európai Könyvtár és az 
Europeana megteremtése során kiemelkedő jelentő-
ségű személyiség volt Pat Manson, aki az Európai 
Bizottságnál szerepet vállalt a könyvtárak, múzeu-
mok, levéltárak és audiovizuális gyűjtemények mo-
dernizálásában, az intézmények együttműködésének 
elősegítésében és a projektekhez szükséges források 
megteremtésében.
Az első kezdeményezés, a GABRIEL projekt (1996) 
még európai uniós finanszírozás nélkül indult el a 
nemzeti könyvtárak kezdeményezésére azzal a cél-
lal, hogy a CENL (az Európai Nemzeti Könyvtárak 
Igazgatóinak Konferenciája) tagjainak rendelkezé-
sére álljon egy közös webszerver, amely egyetlen 
közös hozzáférési pontot biztosít az európai nemzeti 
könyvtárak online szolgáltatásaihoz.
A következő logikus lépés a keresőmotor megte-
remtése volt, amelyhez már pénzügyi forrásokra 
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volt szükség. 2005-ben Finnország, Németország, 
Olaszország (Róma és Firenze), Hollandia, Portu-
gália, Szlovénia, Svájc és az Egyesült Királyság 
nemzeti könyvtárainak együttműködésében indult 
el a www.theeuropeanlibrary.org (TEL) portál. A 
TEL egyik fő célja a könnyű használhatóság meg-
teremtése volt, amely azt is jelenti, hogy minden 
művelet a böngészőben zajlik. Mindez egy egysze-
rűen implementálható, teljes mértékben skálázható 
rendszert eredményez, amelyben a használó irányít 
valamennyi műveletet, a keresőfelület beállításaitól 
kezdve egészen odáig, hogy mely gyűjteményekben 
folyjon a keresés. Az együttműködésen alapuló rend-
szer integrált hozzáférést kínált Európa legnagyobb 
gyűjteményeihez.
2005 és 2007 között a TEL-ME-MOR projekt célja 
az volt, hogy az Európai Unióhoz frissen csatlakozott 
10 új tagállam nemzeti könyvtáraira is kibővítsék 
a közös keresőfelületet. 2008 elejére 9 új nemzeti 
könyvtár csatlakozott a szolgáltatáshoz.
2005. április 28-án Jacques Chirac kezdeményezé-
sére 6 államfő (köztük az akkori magyar miniszter-
elnök) levelet írt az Európai Bizottság elnökének, 
José Manuel Barrosonak, amelyben egy közös eu-
rópai digitális könyvtár ötletét vetették fel. Az Eu-
rópai Bizottság erre válaszként elfogadta az „i2010 
Digital Libraries” stratégiát, amelyben kidolgozták 
az Europeana vízióját. A vízió három kulcsterületet 
jelölt ki:
1.  az analóg gyűjtemények digitalizálása az intenzív 

használat elősegítése érdekében;
2.  online hozzáférés, amellyel a használók, kutatók és 

vállalkozások számára teremtünk lehetőségeket;
3.  megőrzés, hogy a jövő generációi is hozzáférjenek 

a digitális tartalmakhoz.
2006-ban felállítottak egy magas szintű szakértői 
csoportot, és kiadtak egy ajánlást a kulturális tar-
talmak digitalizálásáról, hozzáférhetővé tételéről és 
megőrzéséről.
2007-ben az eContentPlus program keretében kezd-
ték el fejleszteni az Europeana prototípusát, amelyet 
2008 novemberében mutattak be. Az Europeana 
fenntarthatóságához szükséges a tagállamok részéről 
pénzügyi támogatás, valamint az, hogy a kulturális 
intézményeik által digitalizált állományaikat hozzá-
férhetővé tegyék a közös európai portálon is.
Pat Manson egyik utolsó nagy tette volt a Bölcsek 
Tanácsának kezdeményezése és elindítása, amelynek 
keretében Elisabeth Niggemann, Jacques De Decker, 
valamint Maurice Lévy közzétette a kulturális örök-
ség megőrzése és az Europeana szempontjából leg-

nagyobb hatású dokumentumát, Új Reneszánsz cím-
mel. Az Europeana kutatási és fejlesztési projektek 
eredményeinek sokaságára és egy erős tematikus 
hálózatra épült, amelyhez sok szereplő konszenzu-
sára volt szükség, és amelynek megteremtésében Pat 
Mansonnak nagy a szerepe.

(Tóth Máté)
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a delos hálózat szerepe a digitális könyvtárakkal foglal-
kozó kutatási terület megteremtésében
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Az 1990-es évek közepéig a digitális könyvtárak 
nem tartoztak a gyakori kutatási témák közé. Számos 
Európai Unió által finanszírozott kezdeményezés és 
projekt eredményeként jött létre a DELOS hálózat, 
amely kulcsszerepet játszott e kutatási terület meg-
teremtésében.
Az első lépés a DELOS Digitális Könyvtári munka-
csoport megalkotása volt, amelynek fő célja a kuta-
tási területtel kapcsolatosan a tudatosság növelése, 
kutatások végzése, a témában érdekelt szereplők 
közötti együttműködések kialakítása, valamint futó 
nemzetközi projektekkel való kapcsolatok megterem-
tése volt. 2000 és 2003 között az Európai Unió FP5 
keretprogramja finanszírozásával a munkacsoport 
tematikus hálózattá fejlődött olyan célkitűzésekkel, 
mint a digitális könyvtári kutatói közösség megalakí-
tása; kutatóknak, gyakorló szakembereknek tapaszta-
latcserére alkalmas fórumok létrehozása; a területhez 
kapcsolódó szabványosítási tevékenységekkel való 
kooperáció kialakítása; digitális könyvtári tech-
nológiák alkalmazásának elősegítése; nemzetközi 
együttműködések fejlesztése. Az utolsó lépés az FP6 
keretprogramon belül a szakértői hálózat kialakítása 
volt 2004 és 2008 között azzal a küldetéssel, hogy a 
futó digitális könyvtári kutatási projekteket integrálja 
és koordinálja.
Az első években a DELOS elsősorban arra fókuszált, 
hogy megnevezze azokat a fő témákat, amelyek a 
kutatási terület gyors fejlődését segíthetik elő. Ennek 
érdekében számos olyan tevékenységet folytatott, 
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amelyek a gondolatok, ötletek cseréjét, az együttmű-
ködéseket támogatták.
A DELOS által szervezett 5 brainstorming work-
shop nak az volt a célja, hogy a világ minden tájáról 
érkező kiemelkedő kutatók együtt határozzák meg a 
kutatások jövőbeli irányait. Egy ilyen workshopon, 
2001-ben merült fel először egy közös európai di-
gitális könyvtár, a későbbi Europeana gondolata is. 
A tematikus workshopok célközönségét az európai 
kutatók jelentették, akik ezeken a rendezvényeken 
bemutathatták tevékenységüket és eredményeiket, 
illetve kicserélhették egymással gondolataikat. A 
DELOS összesen 10 ilyen alkalmat rendezett szerte 
Európában, valamennyit egy-egy jól körülhatárolható 
téma köré szervezve.
A DELOS egyik fő eredménye az amerikai NSF-fel 
(National Science Foundation = Országos Kutatási 
Alap) való együttműködés. Ennek keretében 5 közös 
munkacsoport alakult szellemi tulajdon és gazdaság, 
interoperabilitás, források megteremtése, metaadatok, 
illetve többnyelvűség témákban.
Az eredmények szétsugárzását segítették elő a nyári 
egyetemek, amelyek alkalmat adtak a kutatói hálózat 
bővítésére. A nyári egyetemek alapvetően két fő kér-
désre koncentráltak, a digitális anyagok megőrzésére, 
valamint a multimédia tartalomra. Ezt egészítette ki 
egy csereprogram, amelynek keretében a kutató-
csoportok tagjai 1–3 hónapos időszakot tölthettek 
egymásnál, közös kutatásokon dolgozva. 1997-ben 
indult az ECDL konferencia, amely rövid időn belül 
a kutatói közösség fő fórumává nőtte ki magát.
A DELOS legfőbb érdeme, hogy jelentősen hozzá-
járult a digitális könyvtárakkal foglalkozó kutatói 
közösség megteremtéséhez és számos kapcsolódó 
spin-off kezdeményezéshez. Mindez nem jöhetett 
volna létre európai uniós finanszírozás nélkül.

(Tóth Máté)
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a Cseh Köztársaság könyvtárfejlesztési koncepciója a 
2017 és 2020 közötti időszakra

Könyvtárügy; Középtávú terv

A cseh kormány 2016 decemberében fogadta el az 
előző időszak koncepciójára építve az új könyvtári 
stratégiát. A minisztérium a Könyvtári Tanáccsal, a 
nemzeti könyvtárral és a könyvtáros szakmai szer-
vezetekkel közösen alakította ki a négy évre szóló 
koncepciót.

Vízió 2020-ra
Közösségi könyvtárainkat úgy alakítjuk, hogy azok 
szolgáltatási kínálata, információforrásai, a művelő-
dés, a kultúra és a személyes fejlődés nyitott tereivé 
váljanak.

Közösség
A könyvtárak együttműködő hálózatot alkotnak, 
nemcsak egymás között működnek együtt, hanem 
szinergiára törekednek a kulturális, oktatási és más 
intézményekkel, a civil kezdeményezésekkel és a 
közigazgatási szervekkel. Használóikat a könyvtár 
partnereiként és közreműködőiként kezelik. Azokat 
is figyelembe veszik, akik a könyvtárat nem használ-
ják, de adófizetőként támogatják.

Források
A könyvtárak hozzáférést biztosítanak a kulturális 
örökséghez, a művelődéshez és szórakozáshoz a szö-
veges, képi vagy hangzó dokumentumokon keresztül. 
Ezek közé nemcsak a hagyományos, fizikai hordozón 
megjelenő művek tartoznak, hanem egyre fontosabb 
a digitális hálón keresztül elérhető dokumentumok 
minőségi szolgáltatása is.

Tér
A könyvtárak olyan nyilvános terek, amelyek nyelv-
re, vallásra, hátrányos helyzetre való tekintet és kivé-
tel nélkül mindenki számára elérhetőek. Nyitottak és 
biztonságosak, megfelelnek a használók szükséglete-
inek, elvárásainak, költséghatékonyak. A könyvtárak 
nemcsak a fizikai, hanem a virtuális térben is köny-
nyen hozzáférhetőek (reszponzív honlap, közösségi 
hálók, applikációk).

Fejlődés
A könyvtárak megtestesítik a múltat, őrzik az érté-
keket, merítenek a hagyományokból, élményeket 
nyújtanak, új inspirációkat kínálnak, támogatják az 
alkotást, a munkát és a tanulást. Használóik szemé-
lyes fejlődésének fontos partnerei. Nem döntenek 
helyettük, de lehetőségeket, összefüggéseket és új 



609Könyvtári Figyelõ 2017/4

szemléletet kínálnak. Óvják a véleménynyilvánítás 
szabadságát. Hozzájárulnak a szolidaritáshoz, a kö-
zösségek fejlődéséhez. Őrzik a múlt emlékét a ma 
élők számára éppúgy, mint a jelen emlékét a jövő 
számára.

Prioritások
Az új koncepció nyolc kulcsfontosságú területet tar-
talmaz, amely további prioritásokra, és feladatokra 
épül.
1. Könyvtárak a virtuális környezetben; 2. A könyv-
tárak nyitott művelődési, kulturális, közösségi és 
kreatív központok; 3. Könyvtári gyűjtemények és 
információforrások építése; 4. A hagyományos do-
kumentumok őrzése; 5. Könyvtárépítészet, az in fo-
kommunikációs infrastruktúra támogatása a könyvtá-
rakban; 6. A nyilvános könyvtárak és információszol-
gáltatások értékelő rendszere; 7. Könyvtárosképzés; 
8. A könyvtárak mint tudományos-kutatási intéz-
mények.
A nyilvános könyvtárak szempontjából alapvető 
fontosságú a 2. prioritási terület, amely világszintű 
trend is. A cseh könyvtárakban erősíteni kell a nem 
formális képzés szerepét, az állampolgárok képzését, 
az információs és digitális írástudás fejlesztését. Tá-
mogatni kell a hátrányokkal küzdőket, a kisebbsége-
ket, nemzetiségeket, a társadalmi kirekesztettséggel 
élőket. Cél, hogy a kisebb településeken élők esélyei 
kiegyenlítődjenek a városokban élőkével.
A digitális szolgáltatások terén hangsúlyos a könyv-
tárak központi portálja, a szerzői jogi törvény meg-
újítása és kollektív licencek biztosítása a digitális 
dokumentumokhoz.
A könyvgyűjtemény bővítésében fontos a nyelvtanu-
lást segítő idegen nyelvű irodalom, amely a nemze-
tiségeket is támogatja.
A technikai felszereltség, a terek fontos feltételei a 
szolgáltatásoknak. Az 5000 lakos fölötti települése-
ken az 1000 lakosra jutó 60 m2-t a könyvtárak 90%-a 
nem éri el. A könyvtárak egyharmadában a gyer-
mekek számára biztosított tér kevés. A könyvtárak 
többsége rendelkezik alapvető információs techno-
lógiával, de hiányzanak a digitális írástudást fejlesztő 
eszközök és lehetőségek. A számítógépek életkora a 
könyvtárak 39%-ában több mint hét év. 
A könyvtárakat közpénzekből támogatják, ezért költ-
séghatékonyságuk, értékelésük, benchmarkingjuk 
folyamatos feladat.
A könyvtárakról élő hagyományos képet marketing-
eszközökkel, népszerűsítéssel, a digitális szolgáltatá-
sok megismertetésével lehet megváltoztatni.

Fontos a könyvtárosok képzése, az alkalmazottak 
50%-ának nincs könyvtáros szakképesítése, a pálya 
elnőiesedett (88%) és elöregedett, a bérezés 25%-kal 
alacsonyabb a nemzeti átlagnál.
A koncepció minden prioritás és feladat esetén tar-
talmazza a teljesítésért felelősöket, többségében a 
nemzeti könyvtárat, a regionális vagy szakkönyvtá-
rakat. A koncepcióban az előző ciklus értékelése is 
megtalálható.

(Prókai Margit)

Lásd még 225

Együttmûködés
Lásd 209, 210, 211

Jogi szabályozás

213/2017

Gadd, elizaabeth: UK university policy approaches to-
wards the copyright ownership of scholarly works and the 
future of open access. – Bibliogr. In: aslib journal of infor-
mation management. – 69. (2017) 1., p. 95-114.

az egyesült királyságbeli egyetemek álláspontja a tu-
dományos publikációk szerzői tulajdonjogáról és a nyílt 
hozzáférés jövője

egyetemi könyvtár; elektronikus könyvtár; Felmérés; 
Hozzáférhetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké; 
Szerzői jog

Az úgynevezett folyóiratválság, azaz az előfizetési 
díjak rohamos növekedése hívta elő az ezredforduló 
után a nyílt hozzáférés (open access) zöld útját. Az 
arany úttal szemben, ami szerzői publikálási díjak 
ellenében teszi nyílttá a hozzáférést, a zöld út a pub-
likációk másolatának intézményi repozitóriumokban 
történő archiválását jelenti. Mindez azonban nem 
feltétlenül lehetséges, hogyha a szerző a publikálás 
feltételeként a jogokat átruházza a kiadóra – ezért a 
publikációk szerzői tulajdonjogának kérdése kulcs-
fontosságú az egész open access mozgalom szem-
pontjából.
A cikk a 2003-as RoMEO projekt után újra felteszi 
a kérdést, hogyan vélekednek a brit egyetemek ku-
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tatóik publikációinak szerzői tulajdonjogáról. Már a 
2003-as projekt is arra a következtetésre jutott, hogy 
az egyetemeknek és a kutatóknak a szerzői tulajdon-
jogot meg kellene osztaniuk egymással (kihagyva a 
kiadókat a képletből), és így a publikációkat a saját 
feltételeik szerint nyíltan hozzáférhetővé tehetnék. 
Ám még mindig alapvetés, hogy a cikk a szerző 
szellemi tulajdona, noha szólnak amellett jogi ér-
vek, hogy mivel a kutató intézményi alkalmazásban 
áll, ezért az általa írottak bérmunkának tekinthetők, 
a szerzői tulajdonjog pedig a munkaadó intézményt 
illeti. De a kutatók ezt az okfejtést a szellemi szabad-
ságra hivatkozva elutasítják, és a publikálás fejében 
a copyright végül a kiadónál köt ki. Az egyetemek 
és a kutatók közötti ellentétek tehát gátolják a nyílt 
hozzáférés ügyének előremozdítását, emiatt a kez-
deményezést a finanszírozó szereplők és a kiadók 
vették át, az open access zöld útján licencszerződé-
sek és embargók kaotikus palettáját létrehozva és az 
arany út felé terelve a tudományos diskurzust, ahol 
egyaránt hasznot húznak az előfizetési és a szerzői 
publikálási díjakból.
Az elmúlt másfél évtizedben az egyetemek nyílt 
hozzáféréssel kapcsolatos állásfoglalásokat adtak 
ki, amelyekben szorgalmazták az open access zöld 
útját, ám ezek nem hoztak fordulatot a szerzői tulaj-
donjoggal kapcsolatban. Megfontolandó az egyesült 
államokbeli megoldás, az úgynevezett Harvard-mo-
dell, amely repozitóriumi archiválásra szólítja fel a 
szerzőket, és nem kizárólagos licencet vindikál az 
egyetemnek a szerzői jogok gyakorlására a publi-
kációk nem kereskedelmi célú felhasználásának te-
kintetében, ám ezt esetről esetre a szerző indoklás 
nélkül megvétózhatja. A modell kritikusai szerint 
ezért szinte ugyanott vagyunk, ahol eddig, és a ki-
adók diktálta feltételek miatt továbbra is jellemzőek 
az embargós publikációk.
A cikk a szakirodalom és az előzmények ismerteté-
se után 81 brit felsőoktatási intézmény copyrighttal 
kapcsolatos állásfoglalását elemzi, az egyetemek tí-
pusa és az állásfoglalás időpontja szerinti bontásban. 
Ugyan a többség implicite kinyilvánítja az egyetem 
alkalmazottai szellemi tulajdonával kapcsolatos jo-
gait a brit szerzői jogi törvényre hivatkozva, de a 
valóságban a szerzői tulajdonjog gyakorlása a szer-
zőtől az intézményig tartó spektrumon helyezhető el. 
A vizsgált 81 közül 56 esetben a szerző, 5 esetben az 
egyetem a végső joggyakorló, a köztes esetekben pe-
dig közösen gyakorolják a szerzői jogot. Összesen 22 
esetben az egyetem élni kíván a jogával a publikációk 
oktatási és kutatási célú újrahasznosítására, legtöbb-

ször azonban a szerzőre hárítja e jog érvényesítését 
a kiadóval szemben.
A cikk végkövetkeztetése, hogy a kutatóknak és az 
egyetemeknek fel kellene ismerniük, hogy egy olda-
lon állnak, hiszen azon jogokat, amelyeket a szerzők 
védeni kívánnak (a szöveg szerzőségét, integritását) 
az egyetemek garantálják, ahogy mindkét félnek 
közös érdeke a szövegek nyílt hozzáférhetősége is. 
Ezért a jövőben a kutatóknak és az egyetemeknek a 
szerzői tulajdonjogot közösen kellene gyakorolniuk, 
és közösen kellene képviselniük érdekeiket a kiadók-
kal szemben. Bár nincs arra garancia, hogy egy ilyen 
felállás biztosítaná a nyílt hozzáférés jövőjét, min-
denképpen pozíciója módosítására késztetné a tudo-
mányos publikációk piacának többi szereplőjét.

(Szabó Piroska)

214/2017

siMs, nancy: rights, ethics, accuracy, and open licenses 
in online collections : what’s “ours” isn’t really ours. – Bib-
liogr. jegyzetekben In: College & research libraries news. 
– 78. (2017) 2., p. 79-82.

Szerzői jog, etika, hitelesség és nyílt licencek az online 
gyűjteményekben

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Szerzői jog

A Minnesota Egyetem szerzői jogi kérdésekkel fog-
lalkozó könyvtárosa a gyűjtemények digitalizálásával 
és elérhetővé tételével kapcsolatos kérdésekkel fog-
lalkozik. A gyűjtemény kincseihez való online hoz-
záférés biztosítása korlátozott értékű, ha a látogatók 
nem tudják, mit kezdhetnek ezekkel a kincsekkel. 
Ezért törekednek a könyvtárak ezen információk köz-
lésére, vagyis leírják a digitalizált mű jogi státuszát. 
(Sok időbe és munkába telik a jogállás megállapí-
tása; még egyetlen mű esetében is intenzív kutatást 
igényelhet annak kiderítése, van-e jogtulajdonos, és 
hogy ki az.)
A jogok szabványosítása előtt egyesek nyílt licen-
ceket kezdtek használni, gyakran jó szándékkal, de 
zavaros módon. (Pl. nem jogszerű, ha nem jogtulaj-
donos alkalmaz nyílt licencet egy műre.) A szerző 
néhány eseten keresztül mutatja be az online gyűjte-
mények nyílt licencekkel kapcsolatos gondjait.
Nyílt licencek és a közkincshez tartozó dokumentu-
mok: (1) Közkincs dokumentum „nyílt licencelése” 
a megosztás ösztönzésére. Egyes könyvtárak meg-
próbálták a Creative Commons (CC) licencet al-
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kalmazni a közkincshez tartozó anyagok szkennelt 
másolataira, hogy ösztönözzék a többszöri haszná-
latot. Mivel e műveknek nincs jogtulajdonosa, senki 
nem alkalmazhatja a CC-licencet. (2) Közkincshez 
tartozó dokumentumok „nyílt licencelése” a tulaj-
don érvényesítéséhez. Volt már javaslat, hogy az 
intézmények alkalmazzák a CC-licencet ezeknél a 
műveknél a korrekt tulajdon érdekében. A legtöbb 
tároló intézmény reménykedik, hitelesek a gyűjtemé-
nyéről készített másolatai, de a Creative Commons 
Attribution licenc kiterjesztése egy közkincshez tar-
tozó műre azt sugallja (helytelenül), hogy jogunkban 
áll megtagadni a mű használatának engedélyezését, 
és jogunk van arra, hogy a felhasználás feltételeként 
megköveteljük a tulajdon közlését. (Ehhez nincs jo-
gunk, így a CC-licenc erre nem alkalmas, s csalárd 
dolog így használni.) A megfelelő módja annak, hogy 
megkönnyítsük a tulajdont jogaink félremagyarázása 
nélkül, ha hitelesítő nyilatkozatot adunk ki. (3) Nyílt 
licenc a vegyes jogokkal kapcsolatos bizonytalan-
ságok csökkentése érdekében. Egyes szervezetek a 
CC-licenceket a digitális gyűjtemények különleges 
típusaiban használják, ahol a jogállások bonyolultak.
(Pl. a szobrok fotói esetében a fotós is szerzői joggal 
rendelkezhet, noha a szobor közkincs.)
Más a helyzet a jogvédett művek esetében. Szerencsés 
a könyvtár, ha ő a jogtulajdonos (megkapta vagy a 
jogtulajdonos átruházta a jogokat). Ebben az esetben 
a CC-licenc (vagy más nyílt licenc) további engedély 
vagy jóváhagyás nélkül is megadható. (1) Nem a 
megszokott megfogalmazással írt engedélyünk van. 
A törvényes felhatalmazás megfogalmazása a döntő. 
Az 1960-as évekből származó olyan tág megfogalma-
zás, mint a „közzététel joga”, ma is érvényes lehet az 
online terjesztésre, de ha a „nyomtatási jogot” bizto-
sítja, akkor ez az online terjesztés engedélyezését ke-
vésbé jelentheti. Mindkét esetben kérdés, elegendő-e 
egy ilyen engedély az anyag digitalizálásához, s ele-
gendő-e mások általi használathoz (CC-licencként). 
(2) Csak egy-két lehetséges jogtulajdonos engedélye 
van meg. Gyakori eset, ha egy intézmény joga csak 
egyetlen jogtulajdonos érdekeit védi, pedig több is 
létezik. (Pl. mikor a magnóval felvett interjúkat tekin-
tették át nyílt licenccel való nyilvánosságra hozatal 
céljából a Minnesota Egyetemen, s a könyvtár úgy 
vélte, nála vannak az interjúalanyok jogai.) (3) Nyílt 
licencek és az állandó kivételek. Néha a könyvtár úgy 
véli, hogy a törvény biztosította mentesség (méltá-
nyos használat esetén) jogalap a digitalizáláshoz. 
Amennyiben csak a mentesség egyikére támaszkodik, 

nincs joga az engedélyt megadni. (Ez egyes olvasók 
számára felesleges szigornak tűnhet.)
Igaz, hogy a könyvtárnak kell a szerzői jogot védel-
meznie, de nem jó, ha kétes nyílt licenceket ad ki. 
Ha olyan műhöz ad engedélyt, melynek nem jogtu-
lajdonosa, aláássa a kulturális szervezetek által meg-
osztott adatok megbízhatóságát és a nyílt tartalmak 
engedélyezésének érvényességét. Remélhetőleg a 
könyvtári közösség nagyobb megértést tanúsít a leírt 
nyílt licencek problémáival szemben, és a pontosabb 
nyilatkozatok kidolgozásával szabványok segítik 
majd a digitalizálás támogatóit abban, hogy a maguk 
szabályzatait is ezekhez igazítsák.

(Murányi Lajos)

Könyvtárosi hivatás
Lásd 220, 259

Oktatás és továbbképzés

215/2017

HollÁ, eva: e- learningový portál slovenskej národnej 
knižnice In: Knižnica. – 17. (2016) 4., p. 42-47.
res. angol nyelven

a szlovák nemzeti Könyvtár e-learning portálja

nemzeti könyvtár; Portál; szoftver; távoktatás; tovább-
kép zés

2015-ben a Szlovák Nemzeti Könyvtár (továbbiak-
ban SZNK) akkreditált képzési programot indított 
Könyvtári ismeretek a tudástársadalomért elneve-
zéssel, mely e-learning módszerrel valósul meg, a 
Moodle alkalmazásával. A képzések jövője egyszerű 
és bonyolult is egyszerre. A trendek a munkaerő-piaci 
változásokhoz, az érdeklődőkhöz, a digitális techno-
lógiákhoz, környezethez igazodnak. A 20. és 21. szá-
zad fordulóján a távoktatásban új fogalomként jelent 
meg az e-learning. Az SZNK mint képzőintézmény 
ezekre az igényekre reagálva létrehozta e-learning 
portálját, ahol akkreditált képzési programját teszi 
elérhetővé. A képzés a könyvtári munka iránt érdek-
lődő használók és a könyvtáros végzettséggel nem 
rendelkező alkalmazottak számára egyaránt hasznos. 
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A képzés kombinált formában, kontaktórákkal és 
távoktatással együtt valósul meg. 
E-learning alatt a modern információs technológiák-
kal megvalósuló, elektronikus képzést értjük, mely-
nek során az ismeretek elsajátítása elektronikus mé-
diaeszközök, internet és számítógép alkalmazásával 
történik. Kapcsolódik a távoktatás fogalmához, hiszen 
a tanulók nincsenek fizikailag jelen, hanem elektro-
nikus úton kommunikálnak egymással (e-mail, chat, 
videobeszélgetés). Az e-learning része az e-kurzus, 
melyhez elektronikus képzési környezet (VLS = 
Virtual Learning Environment) és tanulási rendszer 
szükséges (LMS = Learning Management System). 
A világon a legelterjedtebb LMS a szabadon hozzá-
férhető Moodle szoftver (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment), mely objektum-
orientált moduláris képzési környezetet biztosít, mára 
mobil verziója is ismert. Az elektronikus tanulási 
környezet ritmusa teljesen más, mint a kontakt tanu-
lásé. A tanuló saját maga szervezi meg az ismeretek 
elsajátításának folyamatát, nincs más kényszerítő 
eszköz, mint a tanulás befejezése. 
Az SZNK e-learning portáljának kialakítása 2014-
ben a stratégia kialakításával kezdődött. A Moodle 
választását számos előnye indokolta. 2015-ben vált 
elérhetővé a portál az önálló, egyszerű felületű http://
elearning.snk.sk címen, a könyvtár logójával. Hasz-
nálatához Mozilla Firefox vagy Google Chrome 
javasolt, mert a Moodle ezekre van optimalizálva. 
A szöveges anyagokhoz az Adobe Acrobat Reader 
szükséges. A tanuláshoz az érdeklődőknek be kell 
jelentkezniük, a vendégként való használat korláto-
zott hozzáférést biztosít az anyagokhoz, nem engedi 
tesztek kitöltését. Az azonosítóval és jelszóval belépő 
regisztrált használók kapcsolódhatnak be a képzési 
programba.
A kurzus három modulra oszlik: bevezető általános 
könyvtári ismeretekre, közkönyvtári és egyetemi 
könyvtári ismeretekre, minden modulban három te-
matikus résszel. Az anyagok fejezetekben és alfejeze-
tekben html és pdf formátumban elérhetők. A 2016-os 
új szerzői jogi törvény életbelépésével a tananyagok 
biztonsága is megoldott. A tanulás aszinkron kommu-
nikációval valósul meg, a gyakori kérdésekre fórum 
keretében válaszolnak, a tanulók igény esetén újabb 
vitatémákat kezdeményeznek. A tananyag elsajátí-
tását tesztek ellenőrzik, ezek ütemezése a naptárban 
megtalálható. Minden modulban záró teszt fejezi be 
a számonkérést. A modulokban a záróvizsga szemé-
lyes jelenléttel valósul meg. Naptári évenként men-
tik a Moodle-ban található adatokat, ez évente kb. 

25 tanulót jelent, az archivált adatok a továbbiakban 
is elérhetők maradnak. A tanulók értékelése kétféle 
módon, folyamatosan és záró, összegző értékeléssel, 
mennyiségi és minőségi módszerekkel történik. A 
minőségbiztosítást a résztvevők által kitöltött elége-
dettség-mérési kérdőívvel végzik.
A jövőben várhatóan növekszik az e-learning szerepe 
a tanulási módszerek között. 2015-ben az akkreditált 
képzési programot az SZNK e-learning portálján a 
25 jelentkezőből 24 teljesítette. Az elégedettség-mé-
rések pozitív visszajelzéseket igazoltak. Az ötéves 
akkreditáció alatt a képzést folyamatosan hirdetik. 
A portál nemcsak a könyvtárosok, hanem a társa-
dalom más rétegei körében is népszerű. Az új tech-
nológiáknak köszönhetően az érdeklődők gyorsan 
és költséghatékonyan juthatnak a szükséges isme-
retekhez.

(Prókai Margit)
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williaMs, Beth Filar – FolKMan, Michelle: librarians 
as makers. – Bibliogr. In: Journal of library administration. 
– 57. (2017) 1-4., p. 17-35.

a könyvtárosok mint alkotók

Információtechnológia; Könyvtárosképző intézmény; Tan-
terv, óraterv; tapasztalatcsere; továbbképzés

A könyvtártudományban új trend a könyvtári terek-
ben lehetséges kézműveskedés, alkotómunka. Az 
Amerikai Könyvtáregyesületnek (ALA) a könyv-
tárak jövőjével foglalkozó részlege (Center for the 
Future of Libraries) azért jött létre, hogy a könyv-
tárakat és közönségüket forrásokkal és információ-
val támogassa. Az egyik trend az Alkotó mozgalom 
(Maker Movement), amely a művészeket, alkotókat 
a visszatérésre, a könyvtárakat a mozgalom támo-
gatására hívja fel. A könyvtári környezet megújítása 
nem új jelenség, ahhoz, hogy a könyvtár releváns 
tudjon maradni, a vezetőknek újra kell gondolniuk 
a könyvtári kultúrát, az új munkakörnyezetben a 
sikeres működéshez szükséges ismereteket. 2015-
ben a Felsőoktatási és Tudományos Könyvtárak 
Egyesülete (ACRL) 3D, Alkotóterek és Technoló-
giai Szolgáltatások Szekciója megmutatta, hogy az 
egyetemi könyvtáraknak lehetőségük van hálózati 
csomópontok (hubok) létesítésére, ahol a diákok kí-
sérletezhetnek, használhatják az új technológiákat. A 
kreatív, rugalmas tanulóterekhez és a könyvtárhasz-
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nálók (diákok) irányításához viszont a könyvtárosok 
továbbképzése szükséges.
A könyvtárosképző intézményekben egyelőre kevés 
helyen folyik felkészítés az új környezetben vég-
zendő munkára; a cikk esettanulmány az Észak-Ka-
rolinai Egyetem Greensborói Könyvtára (UNCG) 
Feltörekvő technológiák kurzusáról. A könyvtárnak 
a 2014/2015-ös tanévben indított projektjét az egész 
államra kiterjesztették: workshopokat, webináriumot 
és egyéb rendezvényeket tartottak, amelyek előtt és 
után tesztelték, hogyan változott az alkotók/alkotá-
sok megítélése. A projektirányító team kezdetben 
kéthetente találkozott a befektetőkkel és a tanmenet 
koordinátorával, majd bevonták a földrajzi és az ant-
ropológiai kart, a pedagógiai iskolát és a könyvtár-
tudományi kart.
Eredmények:

Online források: az első a  – Make Toolkit online for-
rás fejlesztése volt, amely a témába vágó informá-
ciókat, linkeket (oktatóanyagokhoz, a helyi alko-
tóterek listájához stb.) tartalmazott.
eHUB-ok. A cél az eredmények integrálása volt a  –
UNCG könyvtári tanmenetébe. A könyvtártudo-
mányi karon nő a csak online kommunikáló hall-
gatók (online-only student) száma, az eHUB-ok 
jelentik az utat a meglévő és jövőbeni olvasókhoz. 
Az államban 4 helyen tartottak a könyvtárosoknak 
eHUB-ra épülő tréningeket a 3D-s megjelenítésről 
és kapcsolódási módokról.
Online workshopok. Nyolc alkalommal mindenki  –
számára elérhető 10–30 perces prezentációkat és 
webináriumokat tettek fel a YouTube-ra; a felvéte-
lek továbbra is elérhetők a UNCG honlapján.
AcadeMAKE konferencia. 2014 februárjában az  –
egyetem campusán tartott rendezvényen bemutat-
ták az eddigi eredményeket. A fénypont az ingye-
nes játéklehetőség (az eszközök kipróbálása) volt 
a SELF Design Studióban.
Prezentáció a campuson és a tananyag integrálása.  –
A team egyes tudományokra összpontosító prezen-
tációjában a földrajz szakosoknak bemutatták a 3D 
nyomtató használatát csövek, az antropológusok-
nak pedig a történeti műtárgyak nyomtatásához. A 
cél itt is az alkotóterekben folyó tanulási koncepció 
integrálása volt a tanmenetbe.
Értékelés. A felmérések egyrészt a workshopok  –
hatékonyságát vizsgálták, másrészt a résztvevők 
elvárásait az alkotással és az alkotóterekkel szem-

ben. A workshopot megelőző kérdőívben (87 vá-
lasz) a részvétel célját mérték fel, az utólagoson 
(17 válasz) a Likert skála szerinti értékelés volt 
a feladat.
Tanulságok. A projekt írásakor a cél a könyvtáros  –
hallgatók támogatása volt, valójában azonban a 
rendezvényeken a könyvtárosok voltak többség-
ben. Legsikeresebbek azok a workshopok voltak, 
ahol a résztvevők személyesen oszthatták meg öt-
leteiket és észrevételeiket. Az online események 
rövid felvételei sok emberhez jutnak el, a projekt 
után még évek múlva is. A projekt befejeztével a 
team feloszlott, a felméréseket 2 év után nem le-
het megismételni.

2014-ben a Fehér Házban rendezték az első Alkotói 
vásárt (Maker Faire), ahol Obama elnök hangsúlyoz-
ta a „Csináld magad” (DIY = do it yourself) erejét 
az amerikai ipar, az innováció és a munkaerőhelyzet 
számára.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Konferenciák
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roy, loriene [et al.]: the european Conference on in-
formation literacy: : an international research-practice 
nexus. – Bibliogr. jegyzetekben In: College & research 
libraries news. – 78. (2017) 3., p. 131-134.

Európai Információs Műveltségi Konferencia: a gyakorlat 
és elmélet nemzetközi kapcsolata

Információs műveltség; Konferencia -nemzetközi

Az információs műveltség nemzetközi jelenlétét jelzi, 
hogy számos konferencia kizárólagos tárgya. Igaz ez 
az IFLA Információs Műveltségi Szekciójának kon-
ferenciájára, de a skandináv országok NordINFOLIT, 
vagy a brit CILIP LILAC konferencia esetében is. Az 
European Conference on Information Literacy (Euró-
pai Információs Műveltségi Konferencia, ECIL) rövi-
debb múltra tekinthet vissza, mint ezek, de élvezi az 
UNESCO és az IFLA támogatását. Kezdeményezői 
és mindmáig fő szervezői Serap Kurbanoğlu az anka-
rai Hacettepe Egyetemről és Sonja Špiranec a Zágrábi 
Egyetemről. Az első ECIL konferenciára 2013-ban 
került sor Isztambulban. Az ezt követő konferenciák 
Dubrovnikban (2014), Tallinnban (2015) és Prágában 
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(2016) kerültek megrendezésre. Az ECIL 2017. évi 
helyszíne Saint-Malo városa volt Franciaországban 
(2017. szeptember 18-21.)
A konferenciasorozatnak újabban az információs 
műveltség legkülönböző elméleti és gyakorlati kér-
dései mellett évente van egy-egy kiemelt témája is. 
Ez 2015-ben a zöld társadalom volt, 2016-ban a be-
fogadó társadalom, 2017-ben pedig a munkahelyi 
információs műveltség. Az ECIL plenáris előadói 
között ott volt – többek között – Paul Zurkowski, 
akit az információs műveltség (information literacy) 

fogalma megalkotójának tartunk, de megemlíthetjük 
Christine Bruce, David Bawden, Michael Eisenberg, 
Sonja Livingstone vagy Tara Brabazon nevét is. Az 
ECIL 2016-ra 240 előadás-javaslat 75%-át fogadta 
el a Programbizottság. Az ECIL résztvevői Európa, 
Afrika, Észak- és Dél-Amerika, valamint Ázsia mint-
egy 60 országából érkeznek. Világkonferenciáról van 
tehát szó, amely azonban meg kívánja őrizni eredeti 
elnevezését.

(Koltay Tibor)

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak
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Bonnel, sylvie: actualisation de la charte documentaire 
de la BnF : la politique d’enrichissement des collections. 
– Bibliogr. lábjegyzetben In: Bulletin des bibliothèques de 
France. – (2016) 9., p. 32-41.

A Francia Nemzeti Könyvtár gyűjtőköri szabályzatának 
akutalizálása

Állományalakítás; Gyűjtőköri kódex; Használó; Nemzeti 
könyvtár

A Francia Nemzeti Könyvtár 2015-ben megjelente-
tett 200 oldalas kódexe jóval több, mint gyűjtőköri 
szabályzat. Az utóbbi évszázad, az egyes gyűjte-
mények fejlődésének összefoglalója és panorámája 
éppúgy, mint a középtávú fejlesztési elképzelések 
kézikönyve. Mindez az elmúlt évszázad munkájában 
gyökerezik, hiszen a beszerzési politika mindig akkor 
változott nagyot, amikor a könyvtár újabb és újabb 
tudományos, szakmai lépcsőfokra hágott a nemzeti 
könyvtárrá válás útján.
A 2005-ig kialakult és lefektetett kötelespéldány-be-
szolgáltatáson alapuló enciklopédizmus, a fran ko-
fo nizmus, a francia nemzet hangsúlya, a külvilágra 
való nyitottság és az időszakosság, időállóság mint 
beszerzési jellemzők napjainkra kiegészültek a mo-
dern könyvtári igénnyel és felfogással. Közülük a 
nemzeti könyvtár szempontjából a legfontosabbak 
közé tartozik az a cél, hogy a felhasználók legszé-

lesebb körének elvárásait sikerüljön maradéktalanul 
kielégíteni a különféle, egymást kiegészítő dokumen-
tumtípusokkal úgy, hogy közben a lehető legnagyobb 
mértékben folyjon tovább az állomány digitalizálása. 
Az utóbbi időben az olvasói összetétel nagyon nagyot 
változott. Az olvasó- és kutatótermek látogatottsá-
ga jelentősen csökkent. Ennek nyilvánvaló oka az 
egyetemi könyvtárak fejlődése és a Gallica, valamint 
számos digitalizált gyűjtemény és kutatói adatbázis 
webes megjelenése, otthonról történő használatának 
lehetősége.
A felhasználók átlagéletkora 33 év, ami érthető, hi-
szen az olvasók több mint fele francia és nagyszámú 
külföldi egyetemista. Ennek az olvasói rétegnek a 
kedvét keresve a nemzeti könyvtár két nagy épü-
letkomplexumát nagymértékben átalakították. A 
François Mitterrand Könyvtár megőrizte a kultúrával 
kapcsolatos enciklopédikus jellegét, ám a gimnazistá-
kat megcélozva jelentősen kiegészült a francia nyelv-
vel kapcsolatos sajtó-, média- és elektronikus doku-
mentumokkal, valamint négy nagy, interdiszciplináris 
tudományterületeket magában foglaló központtal, 
amelyek lehetővé teszik napjaink tudományossága 
kérdéseinek tanulmányozását. A Richelieu-épület ta-
tarozása és felújítása még mindig folyik. Ez a szárny 
ad helyet továbbra is mindenféle történeti és művé-
szettörténeti, képzőművészeti terület kutatásának.
2005 és 2015 között a költségvetés nagyjából ki-
egyenlített volt. Az utóbbi időben számottevően 
csökkentették éppúgy, mint a személyi állományt, 
ezért óriási jelentőségűvé vált a mecénások szerepe. 
Nekik köszönhető a kulturális örökség körébe tartozó 
dokumentumok nagy részének megléte. Ez a legújabb 


