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Gyermekkönyvtár; Idegen nyelvű irodalom; Mozgókönyv-
tár; rendezvény

A BuB Forum Bibliothek und Information című fo-
lyóirat 2013. évi 5. számában már beszámolt arról a 
bibliobusz-projektről, amely a német-francia közös 
kulturális központ nevéhez fűződik (ld. a 254/2013. 
sz. referátumot a KF 2013/4. számában). Most az 
aktuális fejleményekről esik szó.
Ramallahban 2010 óta üzemel a palesztin bibliobusz, 
amely azokat az iskolákat keresi fel, ahol német és 
francia nyelvtanítás folyik. Könyvek, DVD-k és 
CD-k kölcsönzése mellett különböző rendezvényeket 
is szerveznek (játékok, rejtvényfejtés, barkácsolás). 
A bibliobusz az utóbbi 7 évben összesen 63 200 ki-
lométert tett meg. A palesztin lakosság megkedvelte 
ezt a szolgáltatást. 2017 májusában összesen 3720 
beiratkozott olvasót tartottak nyilván. Működtetése 
során számos nehézség adódik: útlezárások, átjutás 
az ellenőrző pontokon, politikailag instabil helyze-
tek. Nagy problémát jelent a projektben részt vevők 
számára a vízum beszerzése is.
Egy újabb német-francia közös projekt a Ciné-Kino, 
a könyvtármozi. A filmvetítéseket játékos vita követi, 
amelynek végén a feltett kérdéseket videóra veszik, 

és a későbbiekben megválaszolják. A tapasztalato-
kat idén bemutatják a frankfurti könyvvásáron, ahol 
Franciaország lesz a díszvendég. A projekt emellett 
három egyéb célt is szolgál: a gyermekek és fiata-
lok bevonását, a könyvtárosok együttműködését és 
szakmai képzését a palesztin területeken, továbbá a 
projektről szóló híradásokat a német és francia mé-
diában. 
A ramallahi bibliobusz sikere Észak-Afrikában más 
Goethe Intézeteket is hasonló projektekre ösztönzött. 
Gázában 2010 óta a nyári szünetben közlekedik a 
mozgókönyvtár, 2016-ban pedig saját, folyamatos 
gyermekkönyvtári szolgáltatást indítottak. Egyip-
tomban a Nílus-deltában a kairói Goethe Intézet 
bibliobusza arab gyermek- és ifjúsági könyveket 
szállít. Libanonban a célközönséget az iskolai ok-
tatásban nem részesülő, kiskorú szíriai és palesztin 
menekültek jelentik. 2017 tavaszától a bibliobusz a 
menekülttáborokat és az informális oktatási közpon-
tokat keresi fel, azokba viszi el a könyveket, játéko-
kat, ott szervez interaktív felolvasásokat.
A projektek kezdeményezői és koordinátorai 2017-
ben Berlinben találkoznak tapasztalatcserére.

(Hegyközi Ilona)

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás

228/2017

deMPsey, lorcan: library collections in the life of the 
user : two directions In: LIBER quarterly. – 26. (2017) 4., 
p. 338-359.

A könyvtári gyűjtemények a használók életében: két 
irányzat

Állomány; Hozzáférhetőség; Kutatás információellátása; 
tudományos és szakkönyvtárak

A hálózati és digitális környezetben végzett kutatás 
az utóbbi időben sokféle változást idéz elő a felső-
oktatási és tudományos könyvtárakban, átalakítja a 
gyűjteményeket és szolgáltatásokat. Míg korábban 
azt vizsgálták, hogyan hat a használó a könyvtár 
életére (a cél ekkor a használható gyűjtemények épí-

tése volt), most a hangsúly átkerült arra, hogyan hat 
a könyvtár a használó életére (a könyvtár ugyanis 
egyre jobban bekapcsolódik a használók kutatási és 
tanulási tevékenységébe).
Összegezve két irányzat figyelhető meg: az egyikben 
az dominál, hogy a digitális környezetben folyamat-
ban van a kutatás átszervezése, és a könyvtár egyre 
jelentősebb szerepet kap az egyetem kutatási, oktatási 
és egyéb outputjának létrehozásában, kezelésében és 
megosztásában (ezt nevezik kifelé nyitó könyvtárnak, 
angolul: inside-out library); a másikban a könyvtár-
nak az a szerepe, hogy segítse a hozzáférést a hasz-
nálók kutatási és tanulási igényei szerint szervezett, 
sokféle, összehangolt helyi, külső és együttműködé-
ses forráshoz (ez a hozzáférést segítő gyűjtemény, 
angolul: facilitated collection).
A kifelé nyitó könyvtárak tevékenységét az adott 
könyvtár nagysága és küldetése határozza meg. A 
kutatóintézetek és szakkönyvtárak feladatuknak te-
kintik, hogy megosszák erőforrásaikat a világgal. Az 
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oktatást támogató és a diákok sikerességére összpon-
tosító intézmények erre érthetően kevesebb energiát 
szánnak. A kifelé nyitó könyvtár kialakulóban lévő 
szolgáltatásai a következőket ölelik fel: kutatási 
adatok és információk szervezése, kutatói profilok 
kezelése, kutatási mérések, digitális tudományos te-
vékenység és tartalom-előállítás, áttérés a nyílt hoz-
záférésű publikálásra, intézményi repozitóriumok 
működtetése.
A hozzáférést segítő gyűjtemények tevékenységének 
a következő kérdések vannak a középpontjában: az 
igénybe vett külső gyűjtemények körének bővülése, a 
rugalmasabb licencelt tartalom és a megfelelő időben 
(just in time) rendelkezésre álló források, a használói 
igények alapján beszerzett tartalom (demand driven 
acquisition), a hálózati szinten közösen épített gyűj-
temény.
Az OCLC vezető munkatársának esszészerű fejte-
getésében (amely végig visszatekint a hagyományos 
könyvtári szolgáltatásokra és tevékenységekre) emlí-
tett, most kialakulóban lévő tevékenységek és a velük 
kapcsolatos problémák mindegyike számos szerve-
zeti-szervezési kérdést vet fel, amelyek közvetlenül 
befolyásolják az egyes könyvtárak életét, a felsőok-
tatási intézmények struktúráját és az együttműködési 
vállalkozásokat egyaránt.

(Hegyközi Ilona)

229/2017

HUnt, stuart: Collection development in UK university 
libraries. – Bibliogr. In: Collection building. – 36. (2017) 
1., p. 29-34.

Gyűjteményfejlesztés a brit egyetemi könyvtárakban

Állománygyarapítás; Együttműködés -belföldi; Felsőokta-
tási könyvtár

A brit egyetemeken a könyvtári gyűjtemények fej-
lesztése mindig is az egyik legfontosabb feladat 
volt. Megállapítható, hogy a gyűjteményfejlesztéssel 
foglalkozó alapdokumentumokat nem mindig frissí-
tették, ma is javarészt a nyomtatott dokumentumok 
beszerzését tárgyalják, és nem veszik figyelembe 
azokat a tartalmakat, amelyek nincsenek az adott 
könyvtár birtokában, illetve amelyeket nem az adott 
könyvtár kezel.
A felsőoktatási könyvtárakban a gyűjtemények fej-
lesztése hagyományosan az oktatókkal szorosan 
együttműködő szakreferensek feladata volt. Mára 

– mivel a döntésekhez a különböző adatok könnyen 
kezelhető formában rendelkezésre állnak – a szakre-
ferensek vonatkozó feladatai jelentősen leszűkültek, 
szerepük lecsökkent a döntéshozatalban.
A könyvtári gyűjtemény fogalma ma már jóval szé-
lesebb a könyvtárban elérhető, illetve a könyvtár 
révén hozzáférhető tartalomnál. A kérdéskör termi-
nológiájában új fogalmak merülnek fel: a gyűjte-
ményfejlesztést és a gyűjteményszervezést felváltja 
a tartalomstratégia. Egyelőre még kevés intézmény 
rendelkezik tartalomstratégiával, de a változás elkez-
dődött. A hagyományos szemlélet talán megmarad 
a különgyűjtemények és az archívumok esetében, a 
digitális könyvtárban viszont a könyvtáros feladata 
a tartalomhoz való hozzáférés biztosítása, miközben 
esetenként harmadik fél által kezelt/szolgáltatott, 
kereskedelmi forgalomban beszerezhető tartalom-
ról van szó. A tartalomstratégia átfogó fogalom, 
amely magában foglalja a gyűjteményfejlesztési és 
gyűjteményszervezési, valamint a tájékoztatási és 
eligazítási politikát. Független a dokumentumok 
formátumától és a szolgáltatás módjától. Holisztikus 
szemlélettel tekint a tartalomra, annak egész életcik-
lusában. Arra összpontosít, hogy lehetővé váljon a 
külső tartalomhoz és az intézményen belül létrehozott 
tartalomhoz való hozzáférés.
A brit egyetemek mint tartalom-előállítók közvetlenül 
befolyásolják a tartalomfejlesztést, miközben könyv-
táraik támogatják az anyaintézmény oktatási és kuta-
tási céljait. A könyvtárak gondozzák és szolgáltatják 
a nyílt hozzáférésű tartalmakat, a kutatási adatokat, a 
helyben létrehozott nyílt oktatási forrásokat és az in-
tézményi kiadók termékeit. A tartalom-előállítás tehát 
egyre közelebb kerül a könyvtárakhoz, a könyvtárak 
partneri szerepet töltenek be.
A brit felsőoktatási könyvtárak számára nem fenn-
tartható az a megoldás, hogy a hagyományos gyűjte-
ményfejlesztési gyakorlatot folytassák. A kép sokszí-
nűbb lett: a tartalom beszerzésére több modell, mód-
szer és eszköz kínálkozik, az egyes tudományágak 
jellegétől is függően. Egyértelműen előtérbe került 
az igények kielégítése (például új terek felszabadítá-
sa a hallgatói létszám növekedése és a megváltozott 
tanulási szokások miatt), és az elégedettség elérése 
érdekében egyre gyakrabban használnak automati-
kus eszközöket és adatokon alapuló új módszereket. 
A szerző úgy ítéli meg, hogy a használók által kez-
deményezett beszerzések (PDA) gyakorlatát a brit 
felsőoktatási könyvtárak nem alkalmazzák széles 
körben. Ami a bizonyítékokon alapuló beszerzése-
ket illeti, azok aránya növekszik: a vásárlási döntést 
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a használatra alapozzák, és meghagyják a könyvtár 
kezében.
A végzősök körében évente készülő hallgatói fel-
mérésnek egy kérdése foglalkozik azzal, hogy a 
könyvtári erőforrások mennyire felelnek meg az 
oktatás igényeinek. A válaszok azt sugallják, hogy 
a tartalomfejlesztés során a könyvtár helyett a hall-
gatók igényeinek kell érvényesülniük. A kötelező 
olvasmányok jegyzékeinek kezelésére és automa-
tikus beszerzésére online megoldások születtek. A 
korábbi szakterületenkénti elosztás helyett ezek az 
igények érvényesülnek, és a kutatás igényeire is te-
kintettel kell lenni.
A gyűjteményszervezés eszközeit és megközelíté-
si módjait a tartalom- és a gyűjteményfejlesztés is 
használni tudja. Ez különösen akkor célszerű, ami-
kor a tartalmat több campus vagy egy konzorcium 
hasznosítja. A UK Research Reserve, az időszaki ki-
adványok megosztott országos gyűjteménye kezdet-
ben állami támogatást kapott, ma már önfenntartásra 
törekszik. Szeretnék az együttműködést kiterjeszte-
ni a monográfiákra. A valódi, megosztott országos 
tudományos-kutatási gyűjtemény létrehozása még 
sok időbe telik. Jelenleg inkább valószínű, hogy a 
hatékony regionális együttműködés kerül előtérbe. 
A gyűjtemények értékelése terén is vannak fejlemé-
nyek: a Leedsi Egyetemi Könyvtár 2013-ban adta 
közre a gyűjtemények kategorizálására és értékelésé-
re szolgáló rendszerét, amely nagy érdeklődést váltott 
ki a tudományos könyvtárak körében.

(Hegyközi Ilona)

230/2017

Mcallister, alex d. – sCHerlen, allan: weeding 
with wisdom : tuning deselection of print monographs in 
book-reliant discipline. – Bibliogr. In: Collection manage-
ment. – 42. (2017) 2., p. 76-91.

Állományapasztás – okosan. A nyomtatott monográfiák 
törlése a könyvigényes tudományterületeken

Állományalakítás; Állományapasztás; egyetemi könyvtár

A felsőoktatási könyvtárak legtöbbje igyekszik 
apasztani nyomtatott gyűjteményét az e-könyvek 
térhódítása és a fizikai teret igénylő új szolgáltatá-
sok, funkciók következtében. Az apasztás sokszor 
konfliktusokkal jár a könyvtárak és az oktatók között. 
Nem elegendőek ugyanis a mennyiségi irányszámok, 
hanem a folyamatot „finomra kell hangolni”, minde-

nekelőtt a könyvigényes tudományterületek sajátos, 
főként a kutatással kapcsolatos követelményei miatt. 
A felsőoktatási könyvtárosoknak olyan törlési folya-
matokat célszerű kialakítaniuk, amelyek az egyes 
tudományágakhoz illeszkednek, és a használók szak-
értelmét is tekintetbe veszik.
A szerzők könyvtárának (Appalachian State Uni-
versity, Boone, N.C.) tapasztalatai ezt erősítik meg. 
Egy átépítés és új szolgáltatások bevezetése miatt 
apasztották az állományt. Eredetileg arra gondoltak, 
hogy minden, 1995 előtt a katalógusba került és nem 
forgalmazott könyv törlését megfontolják. Az integ-
rált könyvtári rendszer 90 ezer ilyen címet adott ki. 
Ebből a gyűjteménnyel foglalkozó könyvtárosok 
mintegy 20 ezer cím megtartását javasolták. A fenn-
maradó 70 ezer kötetet egy év alatt szándékoztak 
kivonni a gyűjteményből, természetesen nem nyílt 
mód az egyes címek alapos vizsgálatára. Az oktatók 
számára egy minimális adatokat tartalmazó jegyzéket 
is készítettek a törlendő címekről. Ezzel kapcsolatban 
215-en nyilvánítottak véleményt. A tényleges kivo-
nás előtt magukat a köteteket is közszemlére tették. 
A megtartani javasoltakat vagy visszahelyezték a rak-
tárba, vagy a tanszéki könyvtárakba kerültek.
A tapasztalatokat összegezve megállapították, hogy 
a kivonás ellenzői főként a humán és kapcsolódó 
társadalomtudományi tanszékekről kerültek ki, ame-
lyek könyvigényes tudományterületeket képvisel-
nek. Elhatározták, hogy ezután az állományból való 
kivonásnál az egyes tudományterületek speciális 
igényeihez fogják igazítani a törlési kritériumokat. 
Tekintetbe veszik, hogy a humán és a kapcsolódó 
társadalomtudományok területén igény van a régebbi, 
kevéssé forgalmazott könyvekre, és maga a kivonási 
folyamat is hosszadalmasabb és munkaigényesebb. 
Az oktatókkal való együttműködés elkerülhetetlen. 
A gyűjteményből való kivonás során természetesen 
kombinálhatók is a szigorúbb mennyiségi megköté-
sek és a tudományterületek sajátosságaihoz kötődő 
minőségi kritériumok, amelyek érvényesítése elen-
gedhetetlenné teszi a munkatársak aktív közreműkö-
dését. A folyamat modellezése még további kutatást 
igényel.

(Hegyközi Ilona)

231/2017

McHale, Christopher [et al.]: weeding without walking : 
a mediated approach to list-based deselection. – Bibliogr. 
In: Collection management. – 42. (2017) 2., p. 92-108.
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Állománykivonás járkálás nélkül: lista alapján történő 
apasztás egy felsőoktatási könyvtárban

Állományalakítás; Állományapasztás; Felsőoktatási 
könyvtár; Munkaszervezés

Az állományapasztás a felsőoktatási könyvtárakban 
bonyolult folyamat, amely vitákra ad alkalmat. E vi-
ták ellenére az apasztást sok könyvtárban a helyigény-
nyel kapcsolatban kell kezelni. A cikk a La Guardia 
Főiskola könyvtárában folyó holisztikus apasztási 
projektet mutatja be. A projektcsapat által mérle-
gelt számos nézőpontot tekint át, és értékeli őket a 
kutatás, gyakorlat és a viták szempontjából. Arra a 
következtetésre jut, hogy a selejtezés során egyen-
súlyt kell teremteni az objektív célok és a szakmai 
megítélés között. Az ennek nyomán létrejött mun-
kafolyamat interaktív táblázatot alkalmaz bizonyos, 
a könyv sorsának eldöntésével kapcsolatos kutatási 
munkálatok automatizálására, ami lehetővé teszi a 
könyvtárosok számára olyan szubjektív selejtezési 
gyakorlat alkalmazását, amelyhez nincs szükség a 
polcok közötti járkálásra.

(Autoref.)

232/2017

saarti, Jarmo – laitinen, Markku antero – vattU-
lainen, Pentti: effects of the digitization to the printed 
collection policies : the digital knowledge economy and 
the Finnish academic libraries In: library management. – 
38. (2017) 2/3., p. 167-174.

A digitalizálás hatása a nyomtatott gyűjteményekre vo-
natkozó szabályokra: a digitális tudásgazdaság és a finn 
felsőoktatási könyvtárak

Állományalakítás; Felsőoktatási könyvtár; Gazdaságos-
ság -könyvtárban; támogatás -pénzügyi -állami, hatósá-
gi; tároló könyvtár

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a finn felsőoktatási 
könyvtárak milyen trendet követnek állományszer-
vezési szabályzataikban, s főleg azt, hogy a digi-
tális tudásgazdaság ezekre milyen hatással volt. A 
hivatalos felsőoktatási statisztikai adatok alapján 
dolgoztak, ezt elemezték, hogy kiderüljön, melyek a 
fő irányok a könyvtárak gyűjteményszervezésében, 
szolgáltatásaiban és az olvasók körében. Végül szó 
esik a költséghatékonyságról is, vagyis miképp cso-
portosították át forrásaikat az egyetemi könyvtárak 
a gazdasági recesszió során.

Az új finn felsőoktatási törvény 2010-ben lépett ha-
tályba. Önállóbbak lettek az egyetemek gazdaságilag 
is, de a gazdasági visszaesés miatt csökkenő vagy 
stagnáló költségvetéssel is szembe kellett nézniük. 
A legmagasabb költséggel a bérek, az épület terei és 
a dokumentumok járnak. Valójában az e-dokumentu-
mok árai nőttek a legjobban, a 2006-os 13,3 millió-
ról 2015-ban már 25 millió euróra, míg a nyomtatott 
dokumentumok költségei az adott időben 9-ről 3,6 
millióra csökkentek. A bérekre fordított költségek 
viszont alig nőttek, 44-ről 48 millióra.
A költségvetési megszorítások hatnak az állomány 
alakulására és a gyarapításra is, főleg ami a növek-
vő elektronikus tartalmakat illeti. A raktározási költ-
ségek csökkentek a nemzeti tároló könyvtár révén 
(www.varastokirjasto.fi/en), melyet az állam tart 
fenn. Az elmúlt 25 év alatt az egyetemi könyvtárak 
90 ezer polcfolyóméter könyvet és folyóiratot ad-
tak át tárolásra, ami legalább 25 ezer m2 – és jelen-
tős pénzügyi – megtakarítást jelent. Érdekes, hogy 
közben nem csökkent a nyomtatott dokumentumok 
használata, míg a könyvtári látogatások száma igen, 
viszont drámaian nőtt az elektronikus formátumok 
forgalma. 
A cikk következtetéseiben arra jutott, hogy a finn 
felsőoktatási könyvtárak az új helyzetre új stratégiát 
dolgoztak ki. A tároló könyvtár 1989. évi létrejötté-
vel nem csökkent a nyomtatott anyag használata, de 
a felszabadult tereket egyre inkább tanulásközpontú 
célokra lehetett használni. A takarékossági intézke-
dések nem érintették a szolgáltatásokat. A jövőben az 
állományépítés szabályozása és a könyvtári terekkel 
való gazdálkodás lesz a legnehezebb feladat. Mind 
az elektronikus, mind a nyomtatott anyagot kezel-
niük kell, és úgy kell takarékoskodniuk, hogy az 
e-dokumentumok költségei évről évre folyamatosan 
nőnek. Mindez a könyvtáraktól elvárt nyílt tudomány 
iránti szolgáltatásokkal együtt még jobban hangsú-
lyozza, hogy megfelelő stratégiai menedzsmentre 
van szükség.

(Murányi Lajos)

Lásd még 218, 219, 244, 248

Állományvédelem

233/2017

de vries, denise – swalwell, Melanie: Creating disc 
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images of born digital content : a case study comparing 
success rates of institutional versus private collections. – 
Bibliogr. In: new review of information networking. – 21. 
(2016) 2., p. 129-140.

digitálisan létrejött tartalmak adatmentése: összehasonlí-
tó esettanulmány az intézményi és magángyűjtemények 
sikerességi arányáról

Megőrzés; Optikai lemez; Raktározás; Szoftver

Bár a könyvtárak CD-gyűjteményeiket klimatizált 
körülmények között tárolják, jelentős mennyiségű 
digitális örökség magánkézben van. Ebben a tanul-
mányban a szerzők összehasonlítják a Dél-Ausztrá-
lia Állami Könyvtárában őrzött, digitálisan létrejött 
(born digital) gyűjtemények (disc imaging eljárással 
történő) adatmentésének eredményeit egy magán-
gyűjteményéivel, hogy felmérjék a hosszú távú rak-
tározás körülményeinek hatását. Mindkét gyűjtemény 
hibaaránya aggodalomra ad okot, a magángyűjtemé-
nyek eredményei pedig riasztóak.

(Autoref.)

234/2017

drewes, Jeanne: at-riks audiovisual materials : tips and 
resources for rehousing and reformattin old media In: 
American libraries. – 48. (2017) 3/4., p. 54-59.

veszélyeztetett hangzó anyagok megmentése: tippek és 
források régi anyagok digitalizálásához

Audiovizális anyag; Digitalizálás; Megőrzés

A könyvtárak régóta gyűjtenek hangzó és video anya-
gokat, de ezek veszélyben vannak. Számos adat me-
het veszendőbe, ha a hordozó tönkremegy, és nem si-
kerül tartós digitális hordozóra menteni. Könyvtárak 
és más kulturális intézmények ennek érdekében tettek 
már lépéseket: az Association of Library Collections 
and Technical Services (ALCTS) Megőrzés és Újra-
formattálás Szekciója akcióprogramot tartott 2016. 
június 24-én az ALA konferenciáján. A projekt ré-
szeként könyvtári önkéntesek dolgoztak az Orange 
megyei Regionális Történeti Központban Orlandóban 
(Florida) a filmgyűjtemény átdobozolásán és archivá-
lásán. Whitney Broadaway fotótáras vezette a csoport 
munkáját. A Mozgóképtár Egyesület (AMIA) egyik 
tagja, Siobhan Hagan is részt vett ezekben a munká-
latokban. 2017-ben ismét lesz akcióprogram Chica-
góban, az ALA következő konferenciáján.

Az audiovizuális anyagok megőrzésének igénye egy-
re több oktatást és érdekérvényesítést tesz szükséges-
sé. A washingtoni székhelyű Council on Library and 
Information Resources (CLIR) alapítványi támoga-
tást kapott, hogy segítse ezt a területet. A program, 
melyben a Northeast Document Conservation Cen-
terrel (NEDCC) együtt vesznek részt, a veszélyez-
tetett és tudományos értékű anyagok digitalizálását 
finanszírozza, és ennek érdekében négy pályázatot 
írnak ki 2017 januárja és 2018 szeptembere között 
2,3 millió dollár összegben.
A szerző ezután azokat a teendőket veszi sorra, me-
lyeket egy projekt során el kell végezni. Az első, hogy 
tudjuk, milyen gyűjteményeink vannak. Több eszköz 
is kínálkozik, mely segít az audiovizuális gyűjtemény 
feltárásában: a Kaliforniai Állami Egyetem Kalifornia 
Megőrzési Programja (https://calpreservation.org/) 
kidolgozott egy igényfelmérő eszközt, a CALIPR-t, 
mely szabadon elérhető a könyvtárak számára; a 
Preservation Self-Assessment Program, melyet az 
Illinois Állam Urbana-Champaign Egyetemének 
könyvtára dolgozott ki, a gyűjteményszervezőknek 
segít ebben a munkában.
A második lépés a legfontosabb teendők és célok 
meghatározása. Szükség van-e az anyag digitalizálá-
sára? Nem megoldás-e az átcsomagolás vagy a jobb 
tárolás? Némelyik anyag veszélyeztetettebb, mint a 
többi? Elegendő a saját forrás vagy nem? Van-e elég 
tapasztalat a munkához, vagy érdemesebb közös pro-
jektekbe bekapcsolódni?
A harmadik lépés a célok alapján akcióterv kimunká-
lása. Sok információ található a témáról a világhálón, 
de érdemes megbízható forrásokra támaszkodni. A 
Kongresszusi Könyvtár (LC) tudnivalókat kínál ezen 
anyagok gondozása, kezelése, tárolása témájában, 
az LC Packard Campus ad helyet a Nemzeti Audi-
ovizuális Konzerváló Központnak (NAVCC), mely 
szakértője a megőrzésnek és tárolásnak, emellett 
könyvtáro soknak és levéltárosoknak hagyaték meg őr-
zé si szolgáltatásokat nyújt. Segítségével az LC több 
közös megőrző programot dolgozott ki könyvtárak-
kal, egyetemekkel stb. A Szövetségi Ügynökségek 
Digitalizálási Útmutató Kezdeményezése (FADGI) 
2007-ben indult a terület fenntartható gyakorlatának 
a gondozására, eredményeit megosztja a széles nyil-
vánossággal. A Nemzeti Archívumok is közöl tudniva-
lókat az audiovizuális dokumentumok megőrzéséről 
(beszámolók, tapasztalatok, szabványok, útmuta-
tók, hírek és képzési programok). A Connecting to 
Collection Care (Csatlakozás a Gyűjteménygondo-
záshoz) online közössége is közöl ezekről ismere-
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teket, míg a New York University mesterfokozatot 
kínál a mozgóképek megőrzés témájában (Tisch 
School of Arts).
Hogy a könyvtárvezetésre is jó benyomást tegyünk, 
idejekorán jeleznünk kell, hogy van érzékünk azon 
speciális eszközökhöz, melyeket projektünk meg-
kíván. Ekkor néhány előzetes kérdést sem árt tisz-
tázni:

A jobb környezet lelassítja-e az anyag romlását,  –
míg előteremtjük a forrásokat a digitalizálásra. 
(Ideális a 16 oC, ellenőrzött páratartalom, jó lég-
csere és tompított fény.)
Vannak-e működő lejátszó eszközeink? Ha nincse- –
nek, külső cég vagy partner kell hozzá.
Felismerjük-e a romlás jegyeit? Mind az ameri- –
kai Nemzeti Filmmegőrzési Alap (NFPF), mind 
az AMIA használható ismeretek közöl a témában, 
míg az Association for Recorded Sound Collections 
honlapja (arsc-audio.org) a hangzó anyagokra jó. 

(Murányi Lajos)

235/2017

FernaU, Michael – niGGeMann, elisabeth – sCHwens, 
Ute: Bibliothek ohne Bücher? : digitale nutzung schützt 
Papierausgaben In: Dialog mit Bibliotheken. – 29. (2017) 
1., p. 15-17.

Könyvtár könyvek nélkül? a digitális használat kíméli a 
papíralapú kiadványokat

Állomány használata; Állományvédelem; elektronikus do-
kumentum; Kölcsönzés; nemzeti könyvtár

A Német Nemzeti Könyvtár (DNB) megőrző könyv-
tár és nemzeti bibliográfiai központ, az információs 
infrastruktúra technikai központja, a tanulás és a 
kutatás helye, valamint jelentős kultúraközvetítő is 
egyszerre. Állománya 30 millió egységből áll, amely 
az év 297 napján áll rendelkezésére a napi 700 olva-
sónak, akik évi 460 ezer tételt kérnek ki – köztük több 
mint 200 ezer digitálist. Mivel a DNB az 1913 óta 
Németországban kiadott, külföldön németül megje-
lent, illetve német vonatkozású kiadványokat gyűjti, 
különösen nagy a felelőssége a kulturális örökség e 
részének megőrzésében, de ugyanakkor hasznos és 
vonzó könyvtár is akar lenni. A nyomtatott állomány 
védelme érdekében hozott intézkedések azonban nem 
várt érzelmi reakciót váltottak ki 2016 végén, 2017 
elején a német sajtóban.

Miről is van szó? A könyvek és folyóiratok egyre 
inkább nyomtatott és elektronikus formában is meg-
jelennek, és 2006 óta a DNB is részesül belőlük: min-
den papíralapú kiadványból két, az elektronikusból 
egy példányt kap, ennek nyomán 2016 novemberé-
ben úgy döntött, hogy könyvkérés esetén inkább az 
elektronikus formátumot szolgáltatja.
2016-ban a DNB 15 millió könyvvel és 1,2 millió 
e-könyvvel rendelkezett – utóbbiakból 300 ezernek 
nyomtatott változata is van, a teljes állomány 2%-a. 
Míg az e-könyvek használata problémamentes, a 
nyomtatott könyvek elhasználódnak. (Tíz olvasás 
után a kötés sérül, 18 fokon való tárolást igényel stb.) 
Az eredeti elképzelést, hogy a nyomtatott változat 
iránti igényt meg kell indokolni, már decemberben 
feladták. (A rendelést személyesen vagy elektronikus 
levélben kell leadni.) A könyvtár érvei érthetőek és 
logikusak: a digitális változat azonnal rendelkezésre 
áll, könnyebb is keresni benne.
A DNB 2016 novemberében kérdőíves felmérést 
végzett, hogy pontosabb képet kapjon a használók 
kívánságairól. Az első reakciók óta figyelembe veszi 
az olvasók szabadságát és döntéseit. 2017 áprilisától 
megint kérni lehet a katalógusból a nyomtatott do-
kumentumokat, de megpróbálja tudatosítani olvasó-
iban, mivel járulhatnak hozzá ők is az állományvé-
delemhez.
A DNB állományában most már kereken 3,5 millió 
digitális tétel van, melyek tizedének van csak fizikai 
megfelelője. A könyvtár számít arra, hogy ez az arány 
hamarosan nőni fog – elsősorban a tudományos fo-
lyóiratok terén. Az említett intézkedésekkel az DNB 
arra készül – és erre olvasóit is felkészíti –, hogyan 
kell bánni ezzel a fejleménnyel.

(Murányi Lajos)

236/2017

ostrÁKovÁ, natalie – Šír, Filip: zvukové dokumenty 
ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého 
uchovávání v ČR : přípravná studie NK ČR k možnosti 
dlouhodobého uložení digitalizovaných dat. – Bibliogr. In: 
Knihovna. – 28. (2017) 1., p. 5-19.
res. angol nyelven

Hangzó dokumentumok és hosszú távú megőrzésük a 
Cseh Köztársaság közgyűjteményeiben. A cseh nemzeti 
könyvtár megvalósíthatósági tanulmánya a digitalizált ál-
lomány hosszú távú megőrzésének lehetőségeiről
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Digitalizálás; Formátum -gépi; Hangfelvétel; Közgyűjte-
mény; Megőrzés; Nemzeti könyvtár

A Cseh Köztársaságban az elmúlt időszakban nagy fi-
gyelem irányult a nyomtatott anyagok digitalizálására 
és a digitalizált dokumentumok hosszú távú megőrzé-
sére. Most egy más, eddig elhanyagolt – a kulturális 
örökség értékes részét képező – dokumentumtípusra, 
a hangzó anyagokra kerül sor. A brnói Morva Terü-
leti Könyvtárral együttműködve a Cseh Köztársaság 
Nemzeti Könyvtára az elmúlt évben elkezdett a hang-
zó dokumentumok hosszú távú megőrzésével foglal-
kozni. Áttekintették a kérdés helyzetét a világ más 
részein, elemezték a nemzetközi szervezetek (ARSC, 
IASA, LOC stb.) szabványait és ajánlásait, valamint 
megvizsgálták kiválasztott külföldi intézmények – 
könyvtárak, levéltárak, intézményi repozitóriumok 
– gyakorlatát. Tesztelték az audiodokumentumok 
fájlformátumainak kezelésére szolgáló szoftveresz-
közöket is. A kapott adatok alapján kiválasztották a 
hangzó dokumentumok megőrzését és elérését biz-
tosító fájlformátumokat, a leírásukhoz és azonosítá-
sukhoz, validálásukhoz és jellemzésükhöz szükséges 
metaadat-rendszerekkel együtt.

(Autoref.)

Lásd még 219

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

237/2017

JUnG, Meike: alice im Bibliothekskunstland : vom aus-
gestzten zeichnungen, Kopfkribbeln und einer Bibliosko-
pin : zur Kunst in der stadtbibliothek stuttgart In: BuB. 
– 69. (2017) 6., p. 306-311.
res. angol és francia nyelven

Képzőművészet a Stuttgarti Városi Könyvtárban

Képgyűjtemény; Városi könyvtár

„A Stuttgarti Városi Könyvtár arra törekszik, hogy a 
művészetek és kultúra számára dinamikus helyszínt 
biztosítson” – így hangzik a könyvtár egyik alapelve. 
A képzőművészet, zene, irodalom és az előadóművé-
szetek mind-mind helyet kapnak benne kiállítások, 
koncertek, felolvasóestek, előadások és fesztiválok 

formájában, valamint kevésbé megszokott módokon 
is. A könyvtár akadálymentes megközelíthetősége ré-
vén a látogatók kísérleti és hagyományos, innovatív 
és példaértékű rendezvényeken vehetnek részt, ame-
lyek részben a más kulturális intézményekkel való 
együttműködésnek köszönhetően válnak lehetővé.
Stuttgartban az artotéka, azaz a képzőművészeti al-
kotásokat kölcsönző könyvtár létrehozásának ötlete 
egészen 1973-ig nyúlik vissza. A kezdeti vásárlások 
és beruházások után 211 művészeti alkotással 1976 
márciusában nyílt meg. Ma a gyűjtemény számos 
helyi és külföldi művész mintegy 2700 eredeti alko-
tását tartalmazza. Az 1990-es években a Capital című 
német magazin tesztelte a németországi artotékákat, 
és a stuttgartit a kölni és a berlini képgyűjtemény-
nyel együtt zászlóshajóként értékelte a gyűjtemény 
minősége és a művészek státusza tekintetében. A 
stuttgarti artotéka jelentősen hozzájárul a művészek 
támogatásához, nem csupán pénzügyileg a vásárlá-
sok révén, hanem lehetőséget biztosítva a fiatal fel-
törekvő művészek számára a kulturális életben való 
bemutatkozásra. 2011 óta a képkönyvtárra soha nem 
látott figyelem irányul. A könyvtárépület legfelső 
szintjén, közvetlenül a galéria szomszédságában ta-
lálható, hatalmas üvegfalain keresztül felkelti a láto-
gatók kíváncsiságát.
A művészeti alkotások leírásai megtalálhatók a 
könyvtár katalógusában, de a képek másolatait – 
szerző jogi okokból – nem tehették be. A helyszínen 
azonban rendelkezésre áll egy digitális kép- és dia-
katalógus.

(Autoref.)

Raktározás
Lásd 232

Feldolgozó munka

238/2017

addiCa, Kerry: descriptive metadata : an analysis of 
British Pathé newsreel Collections from world war two. 
– Bibliogr. In: Libri. – 67. (2017) 2., p. 141-148.

A British Pathé második világháborús filmarchívumának 
vizsgálata a leíró metaadatok szempontjából
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Filmgyűjtemény; Gépi dokumentumleírás

A British Pathét a létező legkiválóbb filmhíradó-ar-
chívumnak tartják: olyan páratlan történelmi és kul-
turális jelentőségű kincsestárról beszélünk, amely 85 
ezer, összesen 3 500 órányi terjedelmű rövidfilmet 
tartalmaz – a jórészt szemcsés fekete-fehér (későbbi 
anyagok esetében: színes) felvételek fontos esemé-
nyeket, híres személyiségeket örökítenek meg, és 
tudósítanak a korabeli divatról, utazásról, sportról és 
kultúráról. Az archívumon belül különösen erős az 
első és a második világháborút lefedő gyűjtemény. 
2002-ben megkezdődött a filmnegatívok magas fel-
bontású digitális fájlokká konvertálása és feltöltésük 
egy számítógépes adatbázisba. Az archívum működ-
tetésére és a kereshetőség biztosítására egy digitá-
lisforrás-kezelő rendszert (digital asset management 
system) használtak. A filmnegatívok digitális fájlokká 
történő konverziója során fellépő egyik kezdeti prob-
léma a részletes információk hiánya volt. Ezt orvo-
solhatja egy jobb leíró metaadat-rendszer alkalma-
zása: a világosabb, egyszerűbb kulcsszavak az oldalt 
felhasználóbarátabbá és könnyebben hozzáférhetővé 
tehetik. A British Pathé weboldalának egyik második 
világháborús részgyűjteményét, jelesül a „D-nap: 70. 
évfordulós gyűjtemény” filmhíradóit a jelenlegi leíró 
metaadatok statisztikai elemzése céljából összeha-
sonlítva, csoportosítva és kategorizálva kirajzolódik 
a weboldal felhasználóbarát mivoltát illető összkép. 
Gráfok, diagramok és állóképek használatával kö-
vetkeztetést vonhatunk le arra vonatkozóan, hogy a 
jelenlegi kulcsszavak megfelelőek-e, vagy módosí-
tásukra van szükség.

(Autoref.)

239/2017

Beyene, wondwossen Mulualem: Metadata and univer-
sal access in digital library environments. – Bibliogr. In: 
Library hi tech. – 35. (2017) 2., p. 210-221.

Metaadatok és egyetemes hozzáférhetőség digitális 
könyvtári környezetben

elektronikus könyvtár; Gépi dokumentumleírás; Hátrá-
nyos helyzetű olvasó; Hozzáférhetőség

Az egyetemes vagy inkluzív dizájn célkitűzése, hogy 
a tartalmakat és szolgáltatásokat minden használó 
számára hozzáférhetővé és használhatóvá tegye fo-
gyatékosságtól, nemtől vagy nyelvtől függetlenül. Az 

olyan útmutatók vagy szabványok, mint a W3C/WAI 
(World Wide Web’s Web Accessibility Intitiative, 
Web Akadálymentesítési Kezdeményezés) vagy a 
WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, 
Web Akadálymentesítési Útmutató) a technológiai 
specifikációk részletezésével iránymutatásul szol-
gálnak a fejlesztésekhez, de önmagukban nem bi-
zonyultak elegendőnek a hozzáférhetőség problé-
májának megoldásához. A könyvtárak esetében sem 
elég például akadálymentes honlapot és online ke-
resőfelületet létrehozni, ha magukhoz a forrásokhoz 
sem lehet akadálymentesen hozzáférni vagy nincs 
elegendő információ a források akadálymentes „ol-
vashatóságáról”. A szerző amellett érvel, hogy ha a 
leírás során hozzáférhetőségi metaadatokkal is ellát-
juk a dokumentumokat, azzal mind a keresőmotorok, 
mind a használói keresések számára megkönnyítjük 
a megfelelő források megtalálását. Mindez tovább-
fejleszthető személyre szabott használói profilok 
megalkotásával, illetve speciális alkalmazások au-
tomatikus futtatásával (pl. kontrasztos és nagybetűs 
megjelenítésre váltás, felolvasás, feliratozás).
A hozzáférhetőségi metaadatok ellenállnak a meta-
adatok bevett felosztásának: tekinthetjük őket a leíró, 
a technikai vagy az adminisztratív metaadatcsoport 
részének is. Magukat a hozzáférhetőségi metaadatokat 
a 2014-ben a schema.org által elfogadott felosztás 
négy szempont szerint osztályozza, ezek a tulajdon-
ság, a kockázat, az API-kompatibilitás és a kontroll. 
Az első szerint a dokumentumnak lehetnek olyan 
tulajdonságai, amelyek elősegítik az akadálymentes 
hozzáférést (pl. feliratozás); a második olyan voná-
sokat vesz számba, amelyek bizonyos használók szá-
mára nemkívánatosak (pl. rohamot kiváltó fény- és 
hanghatások); a harmadik a szoftveres kompatibilitást 
regisztrálja (pl. Java-kompatibilitás), a negyedik pe-
dig az irányítás lehetséges módjait (pl. hangvezérlés). 
A könyvtári dokumentumleírásokban, így a Dublin 
Core-ban mindig is szerepeltek a „használó” vagy a 
„formátum” mezőben információk speciális hasz-
nálói csoportoknak szánt dokumentumokról – ám a 
schema.org metaadatkészletét beépítve ténylegesen 
akadálymentessé tehetjük a digitális könyvtári kör-
nyezetet. Ezt a lépést már több elektronikus könyvtár 
megtette, például az Internet Archive Open Library, a 
HathiTrust Digital Library vagy a Learning Registry. 
A Bookshare, az olvasási nehézségekkel küzdők-
nek szánt elektronikus könyvtár az egész gyűjte-
ményét ellátta hozzáférhetőségi metaadatokkal, a 
PBS Learning Media pedig hozzáférhetőségi tulaj-
donságokra szűrhető keresőfelületet és hozzáférhe-
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tőségi preferenciákat megadó használói profilokat 
is létrehozott. Ide kapcsolódóan fontos leszögezni, 
hogy olyan keresőeszközöket érdemes fejlesztenünk, 
amelyek nekik „előírt” források helyett választási és 
döntési lehetőséget adnak a használóknak.
A metaadatolás kapcsán óhatatlanul felmerül a kér-
dés, ki végezze el a feladatot. A szakirodalomban 
többen már számba vették az automatikusan gene-
rált metaadatok előnyeit és korlátait. Természetesen 
ideális esetben a tartalom-előállítók együttműködé-
sére is számíthatunk, de a használói oldalról érkező, 
crowdsourcing alapú megoldásokat sem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni. Azzal pedig számolnunk kell, 
hogy a tömeges digitalizálási projektek korában az 
annotálás végül a könyvtárosokra vagy a digitális 
tartalommenedzserekre hárul.
A hozzáférhetőségi metaadatok alkalmazása jelenleg 
gyerekcipőben járó kezdeményezés, amelynek elter-
jedésével, továbbfejlesztésével a szemantikus web, 
a kapcsolt adatok és a fogyatékkal élőknek tervezett 
felhőalapú alkalmazások által nyújtott lehetőségeket 
jobban ki tudnánk használni annak érdekében, hogy 
minden használó eljusson a számára akadálymente-
sen hozzáférhető források minél szélesebb köréhez. 
Ehhez a jövőben felhasználói visszajelzéseken ala-
puló további kutatásokra van szükség.

(Szabó Piroska)

240/2017

sPiteri, louise F. – PeCosKie, Jen: in the readers’ 
own words : how user content in the catalog can enhance 
readers’ advisory services. – Bibliogr. In: reference & 
user services quarterly. – 56. (2016) 2., p. 91-95.

az olvasó saját szavaival: hogyan segíti a katalógusban a 
használói tartalom az olvasmányajánlást

Felmérés; Használó; Közművelődési könyvtár; Kulcsszó; 
online katalógus; szépirodalom; tárgyszó

Az olvasmányajánlás olyan olvasószolgálati szolgál-
tatás, amely segít a használóknak megtalálni a nekik 
megfelelő szépirodalmat. Tekintetbe kell venni azon-
ban azt, hogy az olvasók egy része különböző okokból 
nem szívesen konzultál ilyen témában könyvtárossal, 
inkább máshonnan tájékozódik. Az olyan felületek, 
mint az Amazon, a LibraryThing vagy a Goodreads 
már régóta arra buzdítják a használóikat, hogy írja-
nak értékeléseket, és lássák el címkékkel a műveket; 
ennek mintájára sok könyvtár az OPAC-jába közössé-

gi keresőalkalmazásokat integrált (BiblioCommons, 
SirsiDynix, Encore), amelyek használói tartalommal 
egészítik ki a bibliográfiai rekordokat. A szerzők je-
len kutatásukhoz azt a hipotézist vették alapul, hogy 
ezek a címkék és értékelések újabb lehetőségeket és 
hozzáférési pontokat jelenthetnek a használóknak, 
hogy az érdeklődési körüknek megfelelő irodalmat 
keressenek, a könyvtárosoknak pedig lehetővé teszik, 
hogy az online közösség részévé válva jobban meg 
tudják ismerni a használói igényeket, és ennek meg-
felelő olvasmánylistákat állíthassanak össze, ami akár 
az új beszerzési döntésekben is szerepet játszhat.
Az Egyesült Államokban a könyvtárak általában a 
Library of Congress tárgyszavait használják, ezek 
azonban a szépirodalom esetén nem orientálják az 
olvasót, hiszen az objektivitásra és értéksemleges-
ségre való törekvés miatt csak a műfajról, legfeljebb 
a témáról adnak információt, a mű érzelmi-hangulati 
sajátosságairól, stílusáról nem mondanak semmit. A 
szerzők utalnak arra, hogy a szakirodalomban már 
többen rámutattak a szépirodalmi művek tartalmi 
feltárásának hiányosságára, a használói értékelések 
bevonásában látva a kiutat.
Hipotézisük alátámasztására a szerzők a közösségi 
keresőalkalmazásokat használó kanadai közkönyvtá-
rak mintájában (N = 43) vizsgálták a 22 kiválasztott 
mű rekordjához kapcsolódó 4541 címkét, 3501 LC 
tárgyszót és 631 olvasói értékelést. A kutatás első 
lépcsőjében arra keresték a választ, hogy milyen ka-
tegóriákat használnak a könyvtárosok és a használók 
a szépirodalmi művek leírására, jellemzésére. Az ún. 
megalapozott elmélet módszertanát használva két 
kutató egymástól függetlenül elemezte a használói 
tartalmakat és a tárgyszavakat, végül egy harmadik 
kollégájuk is elvégezte ugyanezt a munkát, véglege-
sítve és össze is fésülve is a kapott kategóriákat. Az 
eredmény igazolta a hipotézist: míg a könyvtári tárgy-
szavak a műfaj felől írják le a műveket, a használói 
metaadatok a mű témája, tónusa vagy az olvasóra 
gyakorolt érzelmi hatás felől teszik meg ugyanezt. 
A kutatás második lépcsőjében hasonló módszertan 
alapján az olvasói értékeléseket vizsgálták meg köze-
lebbről, megalkotva a művekkel kapcsolatban felme-
rülő érzelmek, hangulatok és asszociációk osztályo-
zását. Az e mintából kapott 44-féle érzelem, 141-féle 
hangulat és 31-féle asszociáció megmutatja, milyen 
sokszínű az olvasó értékelések világa a könyvtári 
tárgyszókészletekhez képest.
A kutatás megerősítette a hipotézist, hogy a hasz-
nálói tartalmak a katalógusrekordok „csontvázát” 
hozzáadott értékkel és gazdag árnyalatokkal egészí-
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tik ki, mindez pedig segít abban, hogy eligazodjunk 
a szépirodalmi művek között, hiszen valójában az 
alapján választunk olvasnivalót, milyen stílus, han-
gulat vagy érzelemvilág áll hozzánk közel, illetve 
hogy milyen hasonló könyveket olvastunk azelőtt, 
amik tetszettek.
A fenti kutatásban leszűrt kategóriák hatékonyabbá 
tehetik az olvasmányajánlás folyamatát, akár a kata-
lógusok közösségi keresőalkalmazásaiba épülő po-
tenciális szűrőként, akár az olvasószolgálati könyv-
táros által készített ajánlásokon, olvasmánylistákon 
keresztül, így a megfelelő könyvet a megfelelő idő-
ben adhatjuk a használó kezébe.

(Szabó Piroska)

Katalógusok
Lásd 240

Információkeresés

241/2017

Gillitzer, Berthold: vom recherchesystem zum infe-
rentiellen service – ein Paradigmenwechsel? : yewno, ein 
semantischer discovery service im Pilotversuch an der 
Bayerischen staatsbibliothek In: zeitschrift für Bibliothek-
swesen und Bibliographie. – 64. (2017) 2., p. 71-78.
res. angol nyelven

A Yewno nevű szemantikus discovery szolgáltatás kísér-
leti stádiumban a Bajor Állami Könyvtárban

Általános tudományos könyvtár; elektronikus dokumen-
tum; Gépi dokumentumleírás; Gépi információkeresési 
rendszer

A digitális átalakulás következtében növekszik a bo-
nyolultan összekapcsolt információk jelentősége. A 
könyvtári szolgáltatások nagyrészt még mindig fi-
gyelmen kívül hagyják ezt a struktúrát azáltal, hogy 
a könyvekben és folyóiratokban lévő hosszabb szö-
vegekre koncentrálnak. A Yewno nevű szemantikus 
discovery szolgáltatás, amely mesterséges intelligen-
cia és automatikus tanulási módszerek felhasználá-
sával az elektronikus dokumentumok automatikus és 
részletes katalogizálását teszi lehetővé, új megköze-
lítési lehetőséget nyújt. A használó számára az infor-

máció grafikusan jelenik meg a releváns fogalmak 
és ezek tartalmi összefüggései hálójában. Ezenkívül 
tematikus kapcsolatok között lehet navigálni a szö-
vegben egy adott pont megtalálásáig. A Bajor Állami 
Könyvtár ezt az új keresési technológiát három hó-
napon át béta teszt formájában bocsátja a használók 
rendelkezésére annak érdekében, hogy első benyomá-
sokat szerezzen az új technológia lehetséges alkalma-
zási területeiről és továbbfejlesztési lehetőségeiről. 
Az ilyen jellegű fejlesztések még kezdeti stádiumban 
vannak, de fontos építőelemei lehetnek a könyvtárak 
digitális kultúrába való mélyebb bevonásának.

(Autoref.)

Lásd még 250

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

242/2017

Côté, Maryvon – KoCHKina, svetlana – MawHinney, 
tara: do you want to chat? : reevaluating organization of 
virtual reference service at an academic library. – Bibliogr. 
In: reference & user services quarterly. – 56. (2016) 1., 
p. 36-46.

a virtuális tájékoztató szolgálat újraértékelése egy egye-
temi könyvtárban

egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Kommuni-
káció -használókkal; online üzemmód; referensz; szol-
gáltatások használata

A virtuális referensz szolgáltatások létrejöttük óta 
számottevő fejlődésen mentek keresztül, és jelenleg 
sokféle könyvtári környezetben a könyvtári szolgál-
tatások jelentős hányadát teszik ki. Jelen cikk tárgya 
egy kutatásintenzív egyetemi könyvtárban lefolyta-
tott vizsgálat, amely az évtizedes múltra visszate-
kintő virtuális referensz szolgáltatás elemzésére és 
értékelésére vállalkozott. A kutatás fő célja az volt, 
hogy átfogó és teljes körű képet nyújtson a jelenle-
gi helyzetről, beleértve a szolgáltatás mindennapi 
biztosítását, használatát és megszervezését. A ku-
tatásban részt vevő könyvtárosok egy gyakorlatba 
ültethető, hatékony és rugalmas módszert dolgoztak 
ki a virtuális referensz szolgáltatások felmérésére és 
értékelésére. A kialakított módszer, amely vegyíti a 
kvalitatív és kvantitatív elemeket, bármilyen könyv-
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tári környezetben felhasználható a szolgáltatás ha-
sonló értékelésére.

(Autoref.)

243/2017

svirûKova, V. G.: Innovaciâ v organizacii spravočno-
bibliografičeskogo obsluživaniâ v naučnoj biblioteke In: 
Vestnik BAE. – (2016) 2., p. 25-27.

innováció a tudományos könyvtárak tájékoztató munkájá-
nak megszervezésében

Akadémiai könyvtár; Ésszerűsítés; Munkaszervezés; Or-
szágos szakkönyvtár -műszaki; Tájékoztató munka

A könyvtári munkamenet (mechanizmus) átalakítá-
sa bonyolult, de szükséges folyamat, a tájékoztatás 
az innovációkat igénylő feladatok egyike. Az inno-
váció az ötletek megvalósításának szervezett, több 
lépcsőből álló folyamata; a könyvtárban csak akkor 
működik, ha a szolgáltatásban, a forrásokban, a tech-
nológiában stb. valóban hatékony változásokat hoz, 
az újítások időszerűek, a használók igényeinek és a 
könyvtár lehetőségeinek tanulmányozására épülnek. 
A gyakorlatban a könyvtárak az innovációkat tech-
nológiai, társadalmi, szervezési téren és a termékek/
szolgáltatások területén valósítják meg.
Az innovációk nem a semmiből születnek, különböző 
tényezők, helyzetek elemzése alapján alakulnak ki. 
Példaként szolgálhat, amikor Oroszországban 2009-
ben a tudomány megreformálásakor kormányrendelet 
írta elő a tudományos intézmények és munkatársaik, 
a felsőoktatási intézmények tudományos tevékeny-
séget folytató professzorai és oktatói számára bizo-
nyos mennyiségű bibliometriai adat szolgáltatását, 
miközben a legtöbb intézményben nem voltak meg 
a források, a munkamódszerek stb. Az Oroszországi 
Tudományos Akadémia Szibériai Részlegének Ál-
lami Nyilvános Tudományos-Műszaki Könyvtára 
(GPNTB SO RAN) tájékoztató szolgálatának mun-
katársai felismerve a helyzetet, és elemezve a lehető-
ségeket kidolgozták a Publikációs aktivitás értékelése 
szolgáltatást. Indítása óta több mint 600 ezer kérés 
érkezett, 2016. január végére naponta több mint 10 
ezer; a leggyakrabban használt fejezetek: Információ 
a szolgáltatásról, Források, Számítási módszerek. 
Ugyancsak újdonság az információs szolgáltatások 
elérhetővé tétele mobiltelefonról.
A prioritások meghatározásakor a társadalmi té-
nyezőket is figyelembe kell venni. Oroszországban 

meredeken nő az információs-jogi kultúra növelése 
iránti igény, sok helyen hiányoznak a jogi ismeretek. 
A hivatalos jogi dokumentumok terjesztési rendszere 
az állami szervekre, hivatalokra, szervezetekre kor-
látozódik, az emberekhez az információt elsősorban 
a tömegtájékoztatási eszközök, a jogi tanácsadók és 
szervezetek, valamint a könyvtárak juttatják el. A 
könyvtári rendszerben szükségessé vált koncepció 
kidolgozása a jogi dokumentumok hivatalos szövege-
inek terjesztéséhez. A GPNTB SO RAN-ban hagyo-
mányos és elektronikus hordozón lévő, mennyiségé-
ben és összetételében egyedülálló jogi állomány van. 
Mivel sok esetben a könyvtáros nem jogi szakember, 
új szolgáltatásként, a Novoszibirszki Egyetem jogi 
karával együttműködve indították a Jogi klinikát. 
Az együttműködés mindkét fél számára hasznos: a 
könyvtárosok segítséget kapnak jogi kérdések meg-
oldásában, a hallgatók pedig megismerkednek a bib-
liográfiai keresés módszereivel, a forrásokkal stb.
A szervezési innovációkat az elektronikus hordozón 
lévő bibliográfiai termékek megjelenése és haszná-
lata tette szükségessé: a könyvtárosnak (a GPNTB 
SO RAN-ban a bibliográfusnak) meg kell ismernie 
a forrásokat, a használatukhoz szükséges virtuóz 
módszereket; ezekhez új módszertani eljárásokat kell 
kidolgozni. A GPNTB SO RAN-ban az elektronikus 
források megismerésére és használatuk elsajátításá-
ra bevezetett új módszer több lépcsőből áll: a for-
rás megismerése, útmutató anyagok kidolgozása, a 
használat önálló elsajátítása éves terv szerint, vizsga 
tesztfeladatok alapján.
Az innovációkat nem a divat diktálja, a használói igé-
nyeket és a könyvtár lehetőségeit elemezve döntenek 
róluk. A GPNTB SO RAN-ban néhány innováció 
annyira alapvetőnek bizonyult, hogy bevezetésük 
újabb fejlesztéseket von maga után.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 245, 251, 261

Kölcsönzés

244/2017

Poissenot, Claude: les collections à l’épreuve des 
emprunteurs. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bulletin des 
bibliothèques de France. – (2016) 9., p. 80-95.

Gyűjtemények és kölcsönzők



632 Könyvtári Figyelõ 2017/4

Állomány használata; Felmérés; igény; Kölcsönzés

A Nancyban folyó könyvtárosképzés során egy hall-
gatói projekt keretén belül megvizsgálták azt kérdést, 
hogy mit tesznek az olvasók azokkal a könyvekkel, 
gyűjteményekkel, amelyeket a könyvtárosok aján-
lanak nekik. Vagy: érdemes-e olyan dokumentumot 
beszerezni egy kétes minőségű sikerkönyv ellenében, 
amely magas intellektuális értékű, de elképzelhető, 
hogy nem fogják kikölcsönözni?
A vizsgálati alkalom szinte magát kínálta, mert szá-
mos könyvtárat megsemmisítettek vagy átszerveztek. 
Ennek nyomán különleges, elfelejtett gyűjtemények-
ről törölték le a port a szó átvitt és valós értelmében 
egyaránt. Ugyanakkor ennek kapcsán újra kellett 
gondolni az átalakítandó állományok minőségi, gaz-
daságossági, tárgyi és személyi feltételeit is. A fel-
mérés alapját több mint ötven intézmény könyvtári 
integrált rendszereiben meglévő több mint egymillió-
nyi olvasó kölcsönzési forgalmának statisztikai adatai 
adták. A vizsgált dokumentumokhoz a 2000–2013. 
dec. 31-i példányadatokat vették alapul. Erre a több 
mint egy évtizednyi időre azért volt szükség, hogy 
elég idő legyen az olvasóknak az állomány legszé-
lesebb körű használatára. Ennek köszönhetően el is 
mondható, hogy a könyvek 74%-a megfordult az 
olvasók kezében.
A még kézbe nem vett dokumentumokat a 2000-től 
2015. dec. 31-ig tartó időszakban vizsgálták. Ezt a 
45 intézmény állományából összegyűjtött 13,7%-nyi 
soha nem használt anyagot nevezték el „holt anyag-
nak”, amelynek beszerzése számottevő költségbe ke-
rült, kivonás után tehát érdemes újra megpróbálkozni 
az eladásukkal. Megdöbbentő, hogy mennyire egye-
netlen a holt anyag megléte. Három könyvtárban nem 
érte el a 1,5%-ot, a könyvtárak egyharmadában 5% 
alatt maradt, másik harmadában túllépte a 17%-ot, de 
volt olyan eset is, ahol az 50%-ot is meghaladta. Tí-
pus szempontjából az újságok, folyóiratok csoportja 
a legnagyobb. Érdekes, hogy az általában szeretett 
és keresett képregények egy része is ide sorolható. A 
vizsgálódás kiderítette, hogy az érdektelen témájúak 
iránt egyáltalán nincs kereslet, a kínálat pedig túl bő-
séges. Így érthető, hogy itt is van holt anyag.
A legkisebb százalékú, használaton kívüli dokumen-
tumtípus a CD-DVD kategória (5,1%, 6,9%). A gye-
rekeknek szánt irodalom keresettebb, mint a serdülő-
ké. Ez utóbbi egyértelmű, hiszen e korban meredeken 
visszaesik az olvasás iránti kedv. Az viszont ismét 
elgondolkodtató, hogy a felnőtteknek szánt doku-
mentumok 15%-át ebben a vizsgált 15 évben egyszer 

sem vette kezébe egyetlen olvasó sem. Továbbá: tíz-
ből négyet az utóbbi két évben egyszer sem kerestek. 
Vagyis elmondható, hogy a vizsgált anyagok több 
mint 50%-a a halódás stádiumában van!
42 könyvtár „élő anyagának” tekintetében az egyes 
dokumentumok középarányára vetítve egy doku-
mentum legalább egyszer, maximálisan négyszer 
volt kikölcsönözve. Úgy tűnik, hogy az állomány 
attraktivitása és nagysága, az átlag egy főre jutó 
könyvanyag (minimum: kettőnél kevesebb, maxi-
mum: háromnál több) nagyobb száma jótékonyan 
befolyásolja az állomány gyakoribb forgását. Üres 
polcok nem csábítják az olvasót. De az sem, ha sok 
ismeretlen, agyonhasznált, avult anyag keveredik új 
könyvekkel. Ez utóbbiak elvesznek a régiek árnyé-
kában. A kölcsönzésben a DVD-k viszik a pálmát a 
maguk négy kölcsönzési forgásával, a könyvek ki-
használtsága közepesnek mondható.
E felmérés a könyveket és az egyéb dokumentumokat 
mint kölcsönzési eszközöket vizsgálta, eltekintve az 
egyes intézmények beszerzési politikájától. Az olvasó 
és a dokumentum kapcsolatát tartotta szem előtt, mert 
az olvasó nemcsak a „lábával” szavaz, hanem kivitt, 
kölcsönzött dokumentumaival is. Ha a gyűjtemény 
több mint 40%-át nem kölcsönözték ki 2014-2015 
folyamán, akkor e dokumentumok nyilvánvalóan 
nem rendelkeznek eléggé érdekfeszítő címmel, vagy 
az olvasók látóterén kívül eső könyvtári polcokon 
vannak elhelyezve. A könyvtári selejtezés ezért első-
rendűen fontos. A személyzet feladata ezt megtenni, 
nem kell megvárni, hogy az olvasók maguk végezzék 
el azzal, hogy figyelemre sem méltatják a könyveket. 
Ugyancsak az ő feladatuk a körültekintő beszerzés, 
hiszen minden könyvtár csökkenő költségvetéssel 
dolgozik. Nem mindegy tehát, hogy a megvásárolt 
dokumentumot idővel a holt vagy az élő állományba 
sorolja-e az olvasói figyelem.

(Pajor Enikő)

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása
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Segítő állatok a könyvtárban: jó gyakorlat kialakítása egy 
egyetemi könyvtárban

Beteg olvasó; egyetemi könyvtár; olvasószolgálat; sza-
bályzat -könyvtári

A könyvtárosok könyvtártípustól függetlenül gyakran 
bizonytalanok, amikor az olvasó egy állat kíséreté-
ben jön a könyvtárba. Igyekeznek elkerülni az ilyen 
helyzeteket, pedig az ismeretek, az idő, a szervezeti 
fejlesztések és a megfelelő jogi háttér birtokában ki 
lehet dolgozni a legjobb gyakorlatot rögzítő proto-
kollokat.
Az utóbbi két évtizedben jelentősen nőtt a fogyaték-
kal élő egyetemi hallgatók száma, köztük az olya-
noké, akik segítő állatot visznek magukkal. Az USA 
jogszabályai szerint a segítő állatok (nem házi ked-
vencek) típusai:

általában egyedileg, adott feladatra képzett kutyák,  –
esetleg kis termetű lovak (service animals);
terápiás állatok, általában nem csak fogyatékkal  –
élőknek.

A szakirodalomban több cikk foglalkozik a segítő ál-
latokkal olyan esetekben, mint a mozgáskorlátozottak 
segítése vagy az autizmussal élőkre gyakorolt jóté-
kony hatás; könyvtári eset egyikben sincs. A könyvtá-
ri szakirodalomban található néhány cikk elsősorban 
a terápiás állatok jelenlétével foglalkozik. Ezeket az 
állatokat akkor lehet sikeresen beengedni, ha meg-
ismerik az új környezetet, a viselkedést, és gazdájuk 
tud velük is foglalkozni; mások hasznosnak találják 
a terápiás állatok jelenlétét. Az állatok jelenléte a 
könyvtári terekben sok új kérdést vet fel, amelyek 
megválaszolásához szabályzatok és gyakorlat, isme-
retek, a munkatársak ideje, tréningje (annak humán és 
pénzügyi forrásai), szervezeti fejlesztések, megfelelő 
jogi környezet és állandóság szükséges.
2014 májusában a Western Washington University 
Library munkatársai a kérdésekre egy workshopon 
keresték a megoldást. A Bellinghamben működő 
egyetemi könyvtár két épületből áll, állománya meg-
haladja az 1 millió kötetet, a hallgatók száma pedig a 
15 ezret. A város állatbarát, a könyvtárba jönnek ol-
vasók állatokkal. A könyvtárosok valójában zavarban 
vannak, és frusztráltak amiatt, hogyan tudják meg-
különböztetni a segítő állatot a kedvenctől. A prob-
léma megoldására a fogyatékkal élőket kiszolgáló 
könyvtáros egy informális workshopot szervezett a 
következő célokkal:

általános fogalmak és meghatározások bevezetése  –
egy későbbi szójegyzék összeállításához;

a fogyatékkal élőkre Washington Államban alkal- –
mazott jogszabályok áttekintése a jobb megértés 
érdekében,
egyes esetekre forgatókönyvek összeállítása, a leg- –
jobb gyakorlatok megvitatása következetes normák 
kifejlesztéséhez.

A workshop előkészítésekor tisztázni kellett: támo-
gatja-e az egyetem szabályzata az állatok jelenlétét 
a campuson; a különböző szolgáltatási pontokon mit 
kell tudniuk a könyvtárosoknak az állatokról; mely 
pontokon lehetnek állatok (kölcsönzés vs. kutatószo-
ba). A legjobb gyakorlatokat tartalmazó összeállítás a 
könyvtár minden dolgozójának pdf-ben hozzáférhető 
és saját gépre letölthető lett. Ezt követően a gyakor-
latban felmerült problémák ismeretében módosították 
a dokumentumot. Az alábbiakat kell tudatosítani:

A legjobb gyakorlatok és a jogi tanácsadás –  – az 
egyetemi és a közkönyvtáraknak;
Könyvtárosok vagyunk – és nem orvosok/jogászok –  
annak eldöntésekor, az olvasónak szüksége van-e 
segítő állatra;
Nincs hivatalos politika? Járj közbe! –  – ha az in-
tézménynek nincs ilyen dokumentuma, írják meg 
a könyvtárosok;
Legyen partnered a könyvtár vezetősége – ;
Intézeti vs. szervezeti politika –  – az egyetemi könyv-
tár általában a campus egyik szervezete, a köz-
könyvtár valamely közigazgatási hatósághoz tar-
tozik;
Az alkalmatlanság konfliktuskezelése –  – a könyv-
táros allergiás, fóbiás az állatokra; a könyvtárnak 
erre is fel kell készülnie, megoldania a zökkenő-
mentes szolgáltatást.

Fontos a gyakorlat felülvizsgálata: a könyvtárak 
szolgáltatók, mindenkinek helyet kell biztosítaniuk, 
beleértve a fogyatékkal élőket is. Ha a könyvtáro sok 
tudják, hogyan kell kiszolgálniuk őket, a könyvtár 
kellemes környezet lesz az állatokkal érkezők szá-
mára.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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