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Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

247/2017

HUBer, John: The fifth paradox : library management’s 
toughest challenge In: Public library quarterly. – 35. 
(2016) 4., p. 282-290.

az ötödik paradoxon: a könyvtármenedzsment legna-
gyobb kihívása

Gépesítési kérdések -általában; Hatékonyság; Könyvtár-
kép; Könyvtárosi hivatás; Munkaszervezés; referensz

A cikk szerzője 15 éve foglalkozik tanácsadással a 
könyvtármenedzsment területén. Ez idő alatt a Lean 
szemlélet alkalmazásával sikerült a hatékonyságot 
drasztikusan növelni a munkafolyamatok racionali-
zálásán, a költségek csökkentésén és a szolgáltatások 
színvonalának emelésén keresztül. A problémameg-
oldás azonban sajnos nem elég; lépten-nyomon olyan 
ellentmondások merülnek fel, amelyek alapjaiban 
érintik a szakma jövőjét. Jelen cikkben a szerző sorra 
veszi ezeket a paradoxonokat és javaslatot tesz egy, 
az ellentmondások között egyensúlyozó vezetési 
stratégiára, amely sosem téveszti szem elől a könyv-
tárak valódi célját: azt, hogy a közösség jólétének és 
egészségének fejlesztésén dolgozzanak.
Az első paradoxon az automatizálás és a használó–
könyvtáros interakció között feszül: ha a munkafo-
lyamatokat automatizáljuk, akkor eljutunk a teljesen 
arctalan önkiszolgáló könyvtárig, ahol nincs szükség 
könyvtárosokra, ezzel pedig elveszítjük a könyvtár 
eszmeiségének lényegét. Ha viszont elutasítjuk az au-
tomatizálást, a szervezet felduzzadtsága előbb-utóbb 
fenntartói megszorításokhoz vezet. Ha pedig csak a 
használókkal való interakcióra koncentrálunk, óhatat-
lanul kiüresedett közösségi centrummá válunk.
A második paradoxon a referensz könyvtárosok által 
végzett munka és a munkakörhöz elvárt kompetenci-
ák között áll fenn. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a referensz könyvtárosok munkaköre jelenleg szinte 
felesleges, a tőlük kért segítség (pl. felhasználói fió-
kok kezelése) alapszintű informatikai készségekkel 

megadható. Ha viszont racionalizálás keretében elbo-
csátjuk őket, speciális szaktudásuk kárba vész.
A harmadik paradoxon abban áll, hogy a fenntartók 
nem ismerik fel a könyvtárak értékét, a könyvtáro-
sok pedig nem ismerik fel értékeik reklámozásának, 
tudatosításának jelentőségét. Ha a fenntartók nem 
tartják elég fontosnak a könyvtárakat, azok az elvo-
nások, leépítések és a feleslegesség ördögi körébe 
kerülhetnek. Erre az éves látogatottsági és kölcsön-
zési statisztikák nem adnak megoldást; folyamatosan 
sugárzott üzenetre és dollárra fordítható értékelésekre 
van szükség.
A negyedik paradoxon röviden annak mérlegelése, 
hogy a könyvtárak a könyvesbolt modellt kövessék, 
vagy közösségi centrummá váljanak: könyvtároló és 
-elosztó helyként vagy közösségi inkubátorházként 
gondoljanak-e rájuk.
Végezetül az ötödik paradoxon nem más, mint az 
előző négy összefüggéseinek a felismerése. Ha egy 
paradoxont még tudunk is menedzselni, azt tapasz-
talhatjuk, hogy a következmények a többit is érintik, 
ezért mindegyik paradoxont egyszerre kell kezelnünk 
és egyensúlyban tartanunk. A szerző segítségül ehhez 
saját, társszerzővel írt művét adja meg (The Purpose 
Based Library: Finding Your Path to Survival, 
Success and Growth, Huber and Potter, 2015), amely-
ben Maslow nyomán kidolgozzák a szükségletek 
hierarchiáját, illetve mérési módszereket nyújtanak 
arra, mennyiben sikerült a közösségnek a könyvtár 
segítségével feljebb kapaszkodnia ezen a piramison. 
Emellett a szerző saját transzformációs módszerta-
nát ajánlja mint a paradoxonok kezelésének kulcsát: 
Egyszerűsíteni – Automatizálni – Integrálni – Újra-
tervezni. Így az automatizálással feleslegessé váló 
munkaerő megtartható és új célokra, új feladatokra 
vethető be a közösség jólétének és egészségének fej-
lesztése, illetve az új típusú mérőszámok kiszámítása 
és a fenntartó felé való kommunikálása érdekében. 
Egyensúlyt kell találni a közösségi célok és a köny-
vesbolt modell között is, például a főbejárat mellé he-
lyezett önkéntes pulttal vagy a közösségi átalakulást 
tárgyaló dokumentumok gyűjteményével.
Ha a stratégiai tervünket a szerző által kidolgozott 
módszerek segítségével alkotjuk meg, proaktívan 
egyensúlyozhatunk a paradoxonok között, és meg-

Vezetés, irányítás
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találhatjuk a kiutat az útvesztőből egy egészséges 
és sikeres közösség felé, amelynek a könyvtár áll a 
középpontjában.

(Szabó Piroska)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

248/2017

liU, lewis G. – Gee, Harold: determining whether com-
mercial publishers overcharge libraries for scholarly jour-
nals in the fields of science, technology, and medicine, 
with a semilogarithmic econometric model. – Bibliogr. In: 
The library quarterly. – 87. (2017) 2., p. 150-172.

túlszámlázzák-e a könyvtárak számára a tudományos, 
műszaki és orvosi szakfolyóiratokat a kereskedelmi ki-
adók? elemzés féllogaritmikus ökonometriai modellel

Felmérés; Folyóiratárak; Folyóirat-előfizetés; Folyóirat-
kiadás

A kutatók és a gyakorló könyvtárosok számára évti-
zedek óta komoly aggodalomra ad okot az a kérdés, 
hogy túlszámlázzák-e a könyvtáraknak a tudományos 
folyóiratok előfizetéseit a kereskedelmi kiadók. A 
probléma újabb keletű kutatása nem hozott egyet-
értést a szakirodalomban, ellenkezőleg, még több 
vitát szült. Jelen tanulmány a tudományos, műszaki 
és orvosi terület elemzésével kapcsolódik be a dis-
kurzusba. Ami még fontosabb: a szerzők megfelelő 
kutatási módszereket alkalmaztak, úgymint haté-
kony ökonometriai modellt, nagyméretű mintát és 
szakterület szerinti regresszióanalízist. A tanulmány 
meggyőzően bizonyítja, hogy a kereskedelmi kiadók 
valóban nagy árréssel fizettetik túl a könyvtárakat. A 
kutatóknak és a könyvtárosoknak sürgősen túl kell 
lépniük a vitán, és kutatási erőfeszítéseiket a tudo-
mányos kommunikáció javításának nyíltabb és inno-
vatívabb módjaira kell összpontosítaniuk.

(Autoref.)

Lásd még 225

Marketing, közönségkapcsolatok

249/2017

Harrison, amanda [et al.]: social media use in aca-
demic libraries : a phenomenological study. – Bibliogr. In: 
The journal of academic librarianship. – 43. (2017) 3., p. 
248-256.

A közösségi média használata felsőoktatási könyvtárak-
ban. egy vizsgálat eredményei

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Információtechnológia; 
Kommunikáció -használókkal; Marketing

A felsőoktatási könyvtárak a közösségi médiát mar-
ketingcélokra, a legkülönbözőbb használói csoportok 
elérésére használják. A cikkben ismertetett USA-beli 
vizsgálat a következő kérdésekre kereste a választ: 
(1.) Milyen témák merülnek fel két közép-nyugati 
állam hat egyetemi könyvtárában a közösségi média 
segítségével végzett marketing során; és (2.) Van-
nak-e eltérések a témák között a könyvtárak státusza 
szerint (az ARL-hez tartozó, könyvtári MLS és más 
master fokozatot biztosító intézmények). A vizsgálat 
eredményei kb. 64 ezer könyvtárhasználóról adnak 
képet. A könyvtárakat a hallgatói létszám szerint so-
rolták csoportokba: 1. típus – 8550 hallgató, 2. típus 
– 39 800 hallgató, 3. típus – 15 800 hallgató.
A szolgáltatások között messze a legnépszerűbb volt 
a Facebook, amelyet mindegyik intézmény használt. 
Ezt követte a Twitter (4), majd a Youtube, Instagram, 
Pinterest (1-2). Összesen 387, a közösségi médi-
ában közzétett posztot elemeztek. A közlemények 
témáit tekintve a következő három átfogó témakör 
bizonyult lényegesnek: a közösségi kapcsolatok lét-
rehozása (24,7%), a hívogató környezet (40,6%) és 
a tartalomszolgáltatás (34,6%). Mindhárom típusú 
könyvtárra jellemző volt, hogy inkább eseményekről 
posztoltak, mint a gyűjteményekről, szolgáltatásokról 
vagy kiállításokról.
A közösségi média tehát marketingeszközként hasz-
nálatos. Az egyes intézményeknek ezzel kapcsolatban 
saját, egyéni stratégiát érdemes megfogalmazniuk. 
Célszerű, ha a közösségi médiával egy erre kijelölt 
munkatárs foglalkozik, aki rendszeresen tudósítja a 
nagyközönséget. Fontos, hogy a könyvtárnak legyen 
az intézmény egészétől elkülönülő képviselete a kö-
zösségi médiában. A könyvtár weboldaláról feltétle-
nül vezessen el link a közösségi médiához. Gondos-
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kodni kell arról, hogy a könyvtár frissen és aktívan 
képviseltesse magát a közösségi médiában.
Az adott alkalommal a felsőoktatási könyvtárak sze-
replését a közösségi médiában mennyiségi módsze-

rekkel és kis mintán vizsgálták. A hasonló mérések-
nek még nincs kialakult módszertanuk.

(Hegyközi Ilona)

Felhasználók és használat
Általános kérdések

250/2017

PeKala, shayna: Privacy and user experience in 21st 
century library discovery. – Bibliogr. In: information tech-
nology and libraries. – 37. (2017) 2., p. 48-58.

a személyes adatok védelme és a használói élmény a 21. 
századi információkeresés során

adatvédelem; Gépi információkeresés; Gépi információ-
keresési rendszer; Használó; Könyvtárosetika

Az utóbbi évtizedben a könyvtárak az új technoló-
giák révén hatékony információkeresési eszközöket 
adtak a használók kezébe. Ezek az új technológiák 
új etikai dilemmákat is hoztak magukkal. A weben, 
jellegéből adódóan, a könyvtárak ugyanis egyre ke-
vésbé képesek biztosítani a használók személyes ada-
tainak védelmét. Az adatgazdaságban újfajta online 
megfigyelési lehetőségek születtek, amelyekkel külső 
felek össze tudják gyűjteni és meg tudják osztani a 
használók adatait. A webes keresőmotorok követ-
keztében a könyvtárak kezéből kikerül tehát az el-
lenőrzés az adatok felhasználása felett. Jogi és etikai 
kötelességük a használók adatainak védelme, ugyan-
akkor eleget kell tenniük a használók egyre újabb 
igényeinek is. Ellentmondásos helyzetbe kerülnek: 
miközben igyekeznek a használók számára az elvárt 
keresési élményt nyújtani, aközben gondoskodniuk 
kell a használók adatainak védelméről is.
A nyílt weben megtalálható használati adatok ösz-
szegyűjtése és megosztása aggasztja a könyvtárakat, 
mert szakmai etikájukba szervesen beletartozik a sze-
mélyes adatok védelme és a szellemi szabadság.
2017 márciusától az USA-ban jogszabály tiltja, hogy 
a felhasználók engedélye nélkül különböző érdeklő-
dő szervezeteknek (hirdetőknek, adatbrókereknek 
vagy kormányzati szerveknek) eladják a használók 

webes böngészéssel kapcsolatos és egyéb adatait. 
Ugyanezek az adatok ugyanakkor a használói élmény 
fokozására is felhasználhatók a különböző termékek 
tervezése során.
A jövőbeli keresőrendszerek ma még nincsenek fel-
készülve arra, hogy „elfedjék” a használók viselke-
dését. Feltétlenül szükség lenne olyan beépített funk-
ciókra, amelyek megvédenék a használók személyes 
adatait, ugyanakkor lehetővé tennék a használati ada-
tok etikus felhasználását a használói élmény fokozása 
céljából. Ha sikerülne olyan keresőrendszereket lét-
rehozni, amelyek teljességgel mentesek lennének a 
személyes adatoktól, az említett érdeklődők jelenleg 
akkor is képesek lennének hozzáférni az adatokhoz 
másfajta eszközökkel (a sütiknek és az ujjlenyoma-
toknak köszönhetően). A személyes adatok védelmét 
a könyvtárak tehát nem tudják azonnal és teljességgel 
ellenőrizni. Törekedniük kell viszont arra, hogy minél 
jobban csökkentsék a kockázatokat.
Ha a rendszerek kiküszöbölnék a személyes és a 
használati adatokat, egydimenziós és steril szolgál-
tatások jönnének létre. A közösségi háló és az üzleti 
világ által támasztott elvárások miatt ugyanakkor a 
könyvtáraknak dinamikus és személyre szabott szol-
gáltatásokat kell nyújtaniuk. Adatvédelmi lehetősé-
geik egyre inkább külső szervezetektől függenek, 
amelyeknek nem ugyanazok az etikai kötelességeik, 
mint a könyvtáraknak. Megoldásként szóba jöhet a 
keresőrendszerek rangsorolása vagy minősítése. Az 
egészségügyi vagy fogyasztói jelentések mintájára 
meg kéne határozni és elő kellene írni a keresőrend-
szerek adatvédelmi és biztonsági szabványait.
A használói élmény fokozásával kapcsolatos ku-
tatásokban, tesztelésekben könyvtárosok is részt 
vesznek. Ma már vannak olyan könyvtárosi munka-
körök, teamek és részlegek, amelyek ezen a terüle-
ten működnek. Fontos, hogy az új technológiákhoz 
kapcsolódóan az adatgyűjtés és -megosztás kérdései 
és dilemmái bekerüljenek a könyvtárosképzési és 
továbbképzési tantervekbe. Egy-egy online kutatás 
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alkalmával a könyvtárosnak, amikor a használóval 
kommunikál, ki kell térnie a lehetséges adatvédelmi 
és biztonsági kockázatokra, és megfelelő képzéssel 
kell szolgálnia a felhasználó számára, hogy helyes 
döntéseket hozzon arról, milyen keresőeszközöket 
vesz igénybe.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 240

Használat- és igényvizsgálat

251/2017

CHoi, erik – sHaH, Chirag: asking for more than an an-
swer : what do askers expect in online Q&a services?. – 
Bibliogr. 51 tétel In: Journal of information science. – 43. 
(2017) 3., p. 424-435.

Amikor több kell, mint egy válasz: mit várnak a kérdezők 
az online kérdezz-felelek szolgáltatásoktól?

Felmérés; Használó; Igény; Közérdekű tájékoztatás; 
online információkeresés

A kérdezz-felelek szolgáltatások lehetővé teszik, 
hogy a felhasználó információigényét természetes 
nyelvi kérdés formájában fogalmazza meg, és választ 
keressen rá a többi felhasználótól. Annak ellenére, 
hogy a közelmúltban az online kérdezz-felelek kü-
lönböző aspektusaival foglalkozó kutatások száma 
nőtt, még mindig keveset tudunk arról, hogy a kér-
dezés mögötti szituációs kontextus hogyan befolyá-
solja az értékítéleteket. Jelen kutatás azáltal, hogy a 
kérdezés mögötti felhasználói várakozásokra fóku-
szál, annak megértését célozza, hogyan értékelik az 
emberek az információt. A probléma vizsgálatához 
a szerzők vegyes módszertanú elemzést használtak, 
egymást követően alkalmazva internetes kérdőíve-
ket, naplókat és interjúkat. Összesen 226 online kér-
dezz-felelek használó vett részt a vizsgálatban, amely 
rávilágított, hogy a kérdezők elsődleges elvárásai a 
gyors válaszok, a további vagy alternatív informáci-
ók, illetve a pontos és teljes körű információk vol-
tak. Az eredmények segíthetnek meghatározni, miért 
és hogyan keresnek információt a használók online 
kérdezz-felelek szolgáltatásokon keresztül, továbbá 
hozzájárulhatnak az információ relevanciáját és ki-
elégítő mivoltát a felhasználói várakozások tükrében 

optimalizáló, átfogóbb, személyre szabott megoldá-
sok kifejlesztéséhez.

(Autoref.)

252/2017

HRČKOVÁ, andrea – LAuRENČíK, Jakub: Zážitok použi-
vatel’a pri v orientacii v priestoroch knižnice In: Knižnica. 
– 17. (2016) 4., p. 11-14.
res. angol nyelven

Használói élmény a könyvtár tereiben való tájékozódás  
során

egyetemi könyvtár; eligazító jelzés; Felmérés; Használó

A használói élmény (UX = User eXperience) többfé-
le jelentést takaró fogalom, mely tágabb értelemben 
kiterjed mindenféle könyvtári (szolgáltatásokkal, 
termékekkel kapcsolatos) használói élményre. Jelen 
kísérleti projekt a könyvtári terekbe belépő, azzal 
kommunikáló használó élményével foglalkozik. A 
használók a könyvtár tereit határozott célokkal ke-
resik föl, az azokban való tájékozódásuk sokrétű 
kognitív feladat.
A digitális környezetben sem új ez a feladat, érinti 
a használók információigényeit, de érinti az érzel-
mi, szociális, esetenként kulturális szükségleteit, 
elvárásait is. A térismeret, a gyors és kényelmes tá-
jékozódás bármilyen épület külső és belső tereiben 
fontos szempont. Ennek eszközei a könyvtárban az 
eligazító táblák, tájékozódási pontok, amelyeket az 
épület legforgalmasabb részén kell elhelyezni. A tér-
információk közlésére léteznek segítő, informatív 
eszközök: ilyen a jelzések különböző színekkel való 
megkülönböztetése, piktogramok és szöveges ismer-
tetők alkalmazása. Az egyértelműsítés miatt ezeket 
az eszközöket célszerű kombinálni egymással. Az 
intézményi dizájnnal összhangban készülnek, annak 
közvetítésében is szerepük van.
A leggyakoribb hibák lehetnek: a túl kicsi betűmére-
tek, távolról nehezen olvasható betűtípusok, a szöveg 
színe és a háttér közötti nem megfelelő kontraszt, az 
alapanyag, hordozófelület helytelen kiválasztása, a 
rossz installáció. A kísérleti projektben egy olyan 
egyetemi könyvtár használóit kérdezték meg két 
fázisban, ahol nem alkalmaztak információs táblát 
a felmérés előtt. A válaszadók között voltak koráb-
bi, rendszeres használók, olyanok, akik már jártak a 
könyvtárban, de nem veszik igénybe a szolgáltatá-
sokat és a könyvtárat nem ismerő, új hallgatók is. A 



639Könyvtári Figyelõ 2017/4

felmérésben a kognitív séta módszerét alkalmazták, 
melynek során adott feladat végrehajtásában érintet-
ték a kontakt pontokat, a problematikus pontokat és 
az interaktív helyeket, egy konkrét használói igény 
mentén haladva (pl. meg kellett keresniük egy fo-
lyóiratot, egy könyvet, adatbázisban egy publikációt 
szerző és cím szerint). Kiegészítő kérdésekkel győ-
ződtek meg arról, hogy a megoldásban az eligazító 
információk mennyire segítették a használókat. Az 
eredmények további kutatások igényét is jelzik, a 
legfontosabb tapasztalatok ahhoz is hasznosíthatók. 
A válaszadók közül csupán egy használta a könyv-
tári jelzetet a könyv megkereséséhez. A használók 
keverték az olyan szakmai terminusokat, mint olva-
sóterem, tanulóterem, könyvtár. Az információforrá-
sok tematikus osztályozása nem okozott gondot. A 
tájékozódást segítették a feliratok, ám a válaszadók 
néha szorongásos és önértékeléssel kapcsolatos ne-
gatív érzelmeket fejeztek ki, ha nem találtak valamit 
meg elég gyorsan. A használók negatívan reagáltak a 
bejáratnál található túl sok információra, főként ha a 
szövegben felkiáltójelek és tiltások szerepeltek.
A kutatás második fázisában információkat helyez-
tek el a kritikus pontokon, nem egyértelmű helyeken, 
majd az első fázishoz hasonló feladatokkal végezték 
el a felmérést. Jelentős javulást tapasztaltak a fel-
adatokhoz szükséges idővel való gazdálkodásban, 
a teljesen új, könyvtárban még nem járt hallgatók 
esetében is. A második kutatási fázisban feleannyi 
idő alatt oldották meg a feladatokat az új hallgatók, 
mint az elsőben. Nehezebben kezelték, ismerték föl 
a használók azokat az információkat, amelyek nem 
szemmagasságban voltak elhelyezve (a kijáratnál 
vagy a pulton).
A kognitív séta során bebizonyosodott, hogy a hasz-
nálók könnyen felismerik a gyenge és erős jeleket a 
könyvtári terek jelöléseiben. Vannak pontok, ahol a 
használók gyakrabban megállnak, hosszabban időz-
nek, tanácstalanok a könyvtári szakkifejezések te-
kintetében. A kísérlet célja volt az is, hogy erősítse 
az önálló és intuitív mozgást a könyvtári terekben az 
új használók esetében. A könnyebb használói tájéko-
zódás a könyvtárost is mentesíti a fölösleges instruk-
ciók, magyarázatok alól, több ideje marad ezáltal a 
szakmai munkára. A jelzéseken kívül a könyvtárosok 
további térképek elhelyezését javasolták a használók 
tájékozódásának segítésére.

(Prókai Margit)
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yoon, Jungwon – CHUnG, eunKyung: international 
students’ information needs and seeking behaviours 
throughout the settlement stages. – Bibliogr. In: libri. – 
67. (2017) 2., p. 119-128.

Külföldi hallgatók információigényei és információkeresé-
si szokásai a beilleszkedés során

Felmérés; Használói szokások; igény; információkere-
sés

A külföldi hallgatók számára, akiknek be kell illesz-
kedniük új környezetükbe, a mindennapi életben 
használt információ rendkívül fontos szerepet játszik. 
E tanulmány célja, hogy feltárja a külföldi hallgatók 
információigényeit és információkeresési szokásait a 
campuson belül és a mindennapi életben, a beillesz-
kedési folyamat szakaszai során. Kérdőíves felmérést 
végeztek, amely a külföldi hallgatók kritikus helyze-
tekben mutatott információs viselkedéséről érdeklő-
dött a beilleszkedési folyamat három szakaszában. 
A megérkezés előtt és közvetlenül utána a külföldi 
hallgatók információigénye a mindennapi életükkel 
és kevésbé az egyetemi vagy campusbeli élettel volt 
kapcsolatos, és az egyesült államokbeli rokonok/
barátok és az internet volt a fő információforrásuk. 
Amint letelepedtek és elkezdtek beilleszkedni, infor-
mációigényük és információforrásaik megváltoztak: 
a közösségi média használata jelentősen megnőtt. A 
megérkezés előtti időszakban információigényük szé-
les körű volt, és az internet segítségével ennek csak 
kis részét tudták kielégíteni. A fokozatos beilleszke-
dés során azonban információigényük speciálisabb 
lett, és egyre magabiztosabbak lettek a keresésnél. 
A külföldi hallgatókat – egyetemi sikerességük tá-
mogatása érdekében – célszerű lenne a mindennapi 
élethez szükséges információkkal ellátni, ami segít-
hetné őket a letelepedésben és beilleszkedésben a 
számukra új országban.

(Autoref.)

Lásd még 244, 249
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adlerovÁ, Iva: Informační a publikační gramotnost 
mladých vědcù – začínajícich autorù. – Bibliogr. lábj-
egyzetben In: ITlib. – 19. (2016) 4., p. 19-23.
res. angol nyelven

A fiatal tudósok mint kezdő szerzők információs és publi-
kációs írástudása

Használók képzése; Információs műveltség; Kutató -mint 
olvasó; Publikálás -tudományos kiadványoké
A végzős felsőoktatási hallgatóknak nemcsak saját 
területük ismereteit kell folyamatosan bővíteniük, 
de munkájukhoz elengedhetetlen a szélesebb össze-
függések megismerése. A leendő sikeres kutatók szá-
mára rendkívül fontos, hogy felsőfokú tanulmányaik 
során megfelelő információs és publikációs írástudás-
ra tegyenek szert, melyben elsődleges partnereik az 
egyetemi könyvtárak.
A fiatal kutatókra (doktoranduszokra) jellemző, hogy 
az információkeresésben minimális gyakorlati ta-
pasztalattal, a feldolgozásban kevés rutinnal rendel-
keznek, folyamatosan alakítják személyes szakmai 
igényeiket és erkölcsi normáikat. Közben alkalmaz-
kodniuk kell a tudományos elvárásokhoz, a munka-
helyi, tudományági és társadalmi környezethez.
Az értékelési rendszerek nemzetközi, nemzeti, tudo-
mányágankénti és intézményi szinteken is eltérőek 
lehetnek. A mennyiségi elvárások arra ösztönzik a 
kutatókat, hogy bármi áron publikáljanak. Az elmúlt 
években megváltozott a publikálás módszere, egy-
re inkább a nyílt hozzáférést várják el a kutatóktól, 
melynek két módja (zöld és arany út) vált ismertté. A 
hagyományos, kiadón keresztül történő publikálás is 
megváltozott, anyagi forrásai az előfizetőkről egyre 
inkább a szerzők felé irányulnak (a hibrid modellben 
az előfizető és a szerző is fizet). Ennek eredménye-
ként a fizetős publikálás mennyisége drasztikusan 
megnőtt (a 2011-es 53 ezerről 2014-re 420 ezerre). A 
nyereségre törő kiadók nem a publikációk minőségé-
vel, hanem az elérhető legnagyobb haszonnal foglal-
koznak. A fiatal kutatók főleg a fejlődő országokban 
veszik meg így a publikációs lehetőséget. A kezdő 
kutatók nehezen tájékozódnak a nyílt hozzáférésű és 
a hagyományos publikálás módszerei között.
A tudományág sajátosságai is befolyásolják a publi-
kálást: az elméleti tudományágak hozzáállása a ku-

tatási eredmények megosztásához és közzétételéhez 
más, mint az alkalmazott kutatásokat folytatóké. Az 
iparral együttműködő kutatási eredményeket sokkal 
tömörebben és kevésbé teszik hozzáférhetővé, mint 
más tudományágakban.
A fiatal kutatók tudományos és publikációs etikáját 
ezek a hatások is befolyásolják, sokszor nehéz hely-
zetbe hozzák. A hivatkozások megfelelőségét korsze-
rű technológia, plágiumkereső módszerek támogatják 
(ld. iThenticate). Gondot okozhat a másodlagos for-
rásközlés, az érvénytelen hivatkozás, a saját publi-
káció duplikálása, a már közölt szöveg parafrázisa, 
a társszerzők nem megfelelő közlése, idegen szöveg 
másolása. A szerzői etika kérdésében a kiadók és re-
cenziók készítői is szigorú szabályokat követnek.
A fiatal kutatók munkáját megkönnyíthetik az egyete-
mi könyvtárak, melyek elsődleges feladata a kutatás 
információs támogatása, amit a digitalizálásnak és 
az új technológiáknak köszönhetően gyorsan képe-
sek teljesíteni.
A fiatal kutatók tudományos és publikációs tevékeny-
ségéről készült kérdőíves kutatás 15 nyílt kérdésből 
állt. Már az első hét kérdésből körvonalazódtak azok 
a problémák, amelyek a fiatal kutatókat foglalkoz-
tatják. A kitöltők többsége műszaki doktorandusz 
hallgató volt, kisebb része a természet-, az orvos- és 
a humán tudományok területét képviselte, nemzet-
közi együttműködésben öt EU-s hallgató vett részt. 
A válaszadók mindegyike folytatott publikációs te-
vékenységet. Az információforrások közt említették 
a Scopus, WoS, ScienceDirect, PubMed, Google 
Scholar és egyéb speciális adatbázisokat, a könyvtá-
rakat, a ResearchGate-et, konferenciákat. A publiká-
ciós tevékenységben, a hely kiválasztásában a több-
ség konzultál közvetlen kutatótársaival, kollégáival. 
A fizetős publikálással kapcsolatban megegyeztek a 
vélemények a nem megfelelő minőség tekintetében. 
A válaszadók ugyan ismerték a Creative Commons 
licenc (CC) fogalmát, de nem voltak tisztában annak 
alkalmazásával a tudományos publikálásban. A kuta-
tás igazolta, hogy a fiatal kutatók körében a szerzői 
jog és a licencek kérdése a legkevésbé ismert téma.
Korunkban a tudományos publikálás folyamatosan 
változik, ami sokszor a neves kutatókat is próbára 
teszi. A fiatal kutatóknak számos nehézséggel kell 
megküzdeniük e tevékenység során, intenzívebb tá-
mogatást igényelnének a szerzői jog, a licencek és a 
publikációs etika kérdéseiben.

(Prókai Margit)
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CoHn, Peter – MalinowKsi, Christine: How our unit 
expanded to support users of common campus tool sets 
In: Computers in libraries. – 37. (2017) 3., p. 26-29.

a campus közös eszközcsomagjait használók támogatá-
sának kibővítése

Használók képzése; Hivatkozás; információtechnológia; 
Kutató -mint olvasó; szoftver

A Massachusetts Institute of Technology (MIT, 
USA) sok egyetemi könyvtárhoz hasonlóan támogat-
ja a hivatkozáskezelő eszközök (Zotero, Mendeley, 
EndNote) használatát. A kutatók egyre jobban igény-
lik a cikkek közös írásához, annotálásához és meg-
osztásához, a digitális fájlszervezéshez szükséges 
eszközöket. A cikk a MIT könyvtáraiban a személyes 
tartalomkezelésre (personal content management, 
PCM) szervezett team fejlődését mutatja be. A MIT-
ben öt iskola, mintegy ezer oktató és több mint 11 
ezer hallgató van. A könyvtárakban vannak témafe-
lelősök, akik tudományágak szerint segítik a kutató-
kat főleg a több tudományágat érintő területeken. A 
PCM team az adat- és speciális szolgáltató osztály-
hoz tartozik, tagjai a témafelelősök és olyan területek 
szakértői, mint a földrajzi információs rendszerek, a 
használói élmény és az adatkezelés.
Kezdetek (2001): néhány, az EndNote-ot ismerő 
könyvtáros kurzusokat ajánlott a januári időszakban, 
amikor általában a workshopokat tartják. A sikeren 
felbuzdulva más időben is hirdettek workshopokat 
az EndNote, majd újabb rendszerek használatáról. 
2005-ben indult a RefWorks az egész campusra ér-
vényes előfizetéssel, miközben a Paperst és a Zoterót 
már többen is használták. A szervezettebb támogatás 
érdekében a 2010-ben alakult ún. hivatkozás-segítő 
csoportban (cite help team) kezdetben öt fő dolgozott. 
A team először útmutatókat készített a hivatkozáske-
zelő eszközökhöz, majd a folyamatok és a szakértői 
munka formalizálásával, újabb támogatható eszközök 
megismerésével foglakozott. A hivatkozási eszközök 
számával nőtt az érdeklődés az újabb és újabb esz-
közök iránt. A valóban megismerésre vagy támoga-
tásra érdemes rendszerek kiválasztásához a team egy 
kritériumsort állított össze. A kritériumok alapján a 
RefWorks maradt az általános licencelt eszköz, az 
EndNote néhány fontos csoport eszköze, bekerült az 
ingyenes Zotero és Mendeley.
Változások éve (2013): mivel egyre többen használták 
a Zoterót és a Mendeleyt, a Mendeley került intézeti 

szintre, 2014 végével lemondták a RefWorks-öt. A 
Mendeley mellett szólt, hogy a hivatkozáskezelést 
a szövegszerkesztővel integrálva közös munkát tesz 
lehetővé. Ekkor már a könyvtár egyre többet foglal-
kozott a személyes digitális archiválással, az átalakult 
team, a PCM feladata volt az együttműködés és a sze-
mélyes fájlkezelő eszközök támogatása, amihez fel-
vette a kapcsolatot az intézet archívumával és a digi-
tális levéltár speciális gyűjteményeivel. A támogatás 
többértelmű fogalom lett: segítség a hibakeresésben 
az EndNote, a Zotero és a Mendeley használóinak, 
ezekről rendszeres workshopok tartása; új rendsze-
rek megismerése (például Papers), amelyekről nem 
voltak rendezvények. A támogatás nem kötődött szo-
rosan az intézeti licenchez, a PCM-nek kellett meg-
határoznia, mit támogat, és merre nyit.
2015-től a MIT adja az ORCID kutatói azonosítót, a 
kapcsolati pont a PCM lett. A team szolgáltatásait 3 
szinten határozta meg:

1. szint: teljesen támogatott eszközök: intézeti szin- –
tű licence van (Mendeley), vagy jelentős a felhasz-
nálók száma (Zotero) – a támogatás konzultációt, 
workshopokat és webes útmutatókat jelent.
2. szint: félig támogatott eszközök: a MIT-ből ke- –
vesen használják, vagy a PCM team úgy ítélte meg, 
hogy speciális igényekhez szükséges (pl. Papers az 
annotációk exportálásához) – a team ismeri ezeket 
és segíti a problémamegoldást.
3. szint: feltárandó eszközök: szükségesek lehet- –
nek, de nincsenek a 2. szinten (Overleaf, Authorea) 
– ezeket a PCM megvizsgálja és kísérleti szinten 
használja, ezután kerülhetnek az 1. szintre (ilyen 
volt a Mendeley).

A szintek meghatározása után felül kell vizsgálni a 
válogatási kritériumokat, beleértve a közös munká-
hoz szükséges jellemzőket. 2017-ben az Overleaf 
kísérleti használata javasolt, ezután a válogatási 
kritériumok hosszabb időre meghatározhatók. A ter-
vekben szerepel még a szolgáltatások ismertetése a 
könyvtáron belül és kívül.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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HoFFMan, nadine [et al.]: teaching research skills 
through embedded librarianship. – Bibliogr. In: reference 
services review. – 45. (2017) 2., p. 211-226.

a kutatási készségek oktatása és a kihelyezett könyvtá-
rosság

egyetemi hallgató; egyetemi oktató; Használók képzése 
-felsőoktatásban; Információs műveltség; Könyvtárosi hi-
vatás

A tudományos kutatással összefüggő íráskészségeket 
a legtöbb egyetemi kurzus nem tartalmazza explicit 
módon, pedig ezekre az órákon és azokon kívül is 
egyre nagyobb szüksége van a hallgatóknak. A kana-
dai Calgary Egyetemen – a szokásos egy alkalomra 
szorítkozó oktatás helyett – négy egymást követő 
héten oktatta a hallgatókat egy együttműködésre 
épülő, a szaktárgyat tanító oktatóból, könyvtárosból 
és tudományos írást tanító oktatóból álló kihelye-
zett team. Újratervezték az elsőéves hallgatók kur-
zusát, amely a szakirodalmi hivatkozás szerepét, a 
plágium elkerülésének szükségességét és módjait, 
az irodalomkutatást, az információforrások elérését 
és értékelését mutatja be a hallgatóknak, valamint 
annotált bibliográfiák készítését gyakoroltatja ve-
lük. Ez a kutatásalapú tanulásra/tanításra alapozott 
(inquiry-based) kurzus egyaránt alkalmaz formatív 
és szummatív értékelést, amelyben – a szokásostól 
eltérő módon – a könyvtáros is részt vesz. Fontos esz-
köze a tükrözött (fordított) osztályterem módszere, 
amely arra épül, hogy a hallgatók még az órák előtt 
önállóan ismerik meg a tananyag egy részét, gyakran 
videó formájában, majd ezt mélyítik el valamelyik 
oktatójuk segítségével.

(Koltay Tibor)
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sCHaUB, Gayle [et al.]: the language of information lit-
eracy : do students understand?. – Bibliogr. jegyzetekben 
In: College & research libraries. – 78. (2017) 3., p. 283-
296.

Értik-e a hallgatók az információs műveltség nyelvét?

Egyetemi hallgató; Felmérés; Információs műveltség; 
Könyvtártudományi szakirodalom; terminológia

A Grand Valley Állami Egyetem (Michigan) alap-
képzéses hallgatónak körében végzett online fel-

mérés 773 válaszának elemzése azt mutatja, hogy a 
kérdőíven szereplő 14, az információs műveltséghez 
köthető szó és kifejezés közül a legtöbben a szakiro-
dalmi hivatkozás (citation, 87,11%) és a bibliográ-
fia (bibliography, 86,64%) szót ismerik. Mindkettő 
gyakran előfordul az órákon és a használóképzésben. 
Emellett már középiskolás korukban is találkozhattak 
velük a hallgatók.
A kulcsszó (keyword, 84,75%), a teljes szöveg (full 
text, 82,44%) a referátum (abstract, 79,22%) és az 
adatbázis (database, 72,51%) ismerete annak köszön-
hető, hogy az információkereséshez kötődnek, így a 
használóképzésnek is tárgyai. Esetükben leginkább 
célirányos, gyakorlati tevékenységekről van szó, amit 
az is mutat, hogy a hallgatók fogalmi ismeretei gyen-
gébbek ezen a téren, például az adatbázist definiálni 
már sokan nem tudják. 
A lektorálás, szakértői bírálat (peer review, 63,03%) 
esetében bizonytalanság volt megfigyelhető, ami-
hez az is hozzájárult, hogy a több száz megvizsgált 
tantárgyleírásban számos eltérő megfogalmazás ta-
lálható ezzel a fogalommal kapcsolatban, így elő-
fordult a válogatott cikkek vagy a referált folyóirat 
kifejezés is.
Az 50%-ot kissé meghaladó sávba esik a folyóirat 
(journal, 54,38%), a katalógus (catalog, 52,41%), a 
nyílt hozzáférés (open access, 51,44%) és a tárgyszó 
(subject heading, 50,85%). Ezeket gyakran használ-
ják a szaktárgyak oktatói, viszont fogalmi természe-
tük folytán sok hallgató nem érti őket vagy jegyzi 
meg értelmüket. A tárgyszavakat az órákon sokszor 
deszkriptornak nevezik, vagy valamiképpen körül-
írják őket, ráadásul a Google használatakor nem is 
kerülnek szóba. A journal szó nem csak folyóiratot, 
hanem (a tanulók által, tanulási célból vezetett [A 
ref.]) naplót is jelent, amelyet ráadásul az amerikai 
középiskolákban gyakran használnak is. Ez zavarja 
a hallgatókat, ahogyan az is, amikor a folyóirat szó 
helyett az időszaki kiadvány kifejezéssel találkoznak. 
Ezen kívül a digitális folyóiratcikk gyakran hason-
ló formát ölthet, mint a magazinok cikkei. A nyílt 
hozzáférés pedig nemrég került be a könyvtári és az 
egyetemi szókincsbe.
Ötven százalék alatti ismertséget mutatott a tudo-
mányos (scholarly, 41,12%), az (információ)forrás 
(source, 37,48%) és az állomány (stacks, 22,25%). (A 
scholarly szó és a vele alkotott kifejezések a magyar-
ra történő fordításkor is okoznak gondot [A ref.])

(Koltay Tibor)
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