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felületét, mint az újak, akik azonban valamennyivel 
gyakrabban használnak felhőalapú szolgáltatásokat, 
és tanítanak másokat technológiai ismeretekre. Nem 
találtak a kutatók különbséget a különböző munkata-
pasztalattal rendelkező csoportok között a leggyakrab-

ban használt technológiai elemek rangsorában, illetve 
az elsajátítani kívánt kompetenciákban sem.

(Jávorka Brigitta)
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Utak a modern könyvtárépítészet felé

Könyvtárépület

Az építészek a könyvtárat térnek tekintik, a könyv-
tárosok szolgáltatásnak, az olvasó pedig egyszerre 
szeretné mindkettőt élvezni. 1989-ig Csehországban 
alig építettek könyvtárakat, azóta nagymértékű épí-
tésekbe és felújításokba kezdtek.
Az építészet tükrözi a történelmet, reagál az ízlésvál-
tozásokra, a politikai helyzetre. A modern építészeti 
megoldásokon gyakran vitatkozunk, nagy vita kísérte 
a cseh nemzeti könyvtár épületének tervét, melyet a 
társadalmi visszhang miatt végül nem építettek meg 
(2007–2008). Azóta jelentősen javult a könyvtárosok 
kommunikációja az építészekkel.
A külföldi könyvtárépítészetben a belsőépítészeti 
megoldások a turistákat is vonzzák. A Seattle-i Vá-
rosi Könyvtár 12 emeletes épülete öt fő részből áll, 
amelyben a „könyvspirál” szint a legfontosabb, ahol 
a szabad válogatás megvalósul. A felső szintekről 
rálátás nyílik a lentiekre és a városra. Több mint 30 
olvasóterem, öltöző, kávézó, videotéka és automati-
kus raktári rendszer is található az épületben.
Minden ország sajátos viszonyt alakít könyvtáraival, 
könyvtárépületeivel. Franciaországban a könyvtárak 
a tudás fellegvárai, az államhatalom autoritásának 
szimbólumai. Építészetükre az eredetiség jellemző, 
az önálló könyvtárépületek a város szimbólumai, 
melyre a lakosok büszkék. A francia építészek úgy 
tekintenek a könyvtárakra, mint az ún. harmadik leg-

kedveltebb helyre: otthon – munkahely – könyvtár 
(mint a találkozások helyszíne).
A német építészek reális térként kezelik a könyvtá-
rakat. Arra keresik a választ, hogy mit kínálnak ma 
a könyvtárak, ezért nemcsak az építészet, hanem a 
belső terek, környezet kialakítása is fontos, nagy fi-
gyelmet szentelnek a belépő, információs övezetre, a 
könyvtárban való tartózkodásra és munkára.
London délkeleti részén található a 2000-ben épült 
Peckham Library nyitott épülete, amely a kaleidosz-
kóp színes mozaikjaira emlékeztet, új korszakot 
nyitva a könyvtárépítészetben, ahol az emberek fon-
tosabbá váltak, mint a könyvek.
A külföldi példák között említhető még a delfti köz-
könyvtár hipermarket stílusa, Szingapúr modern 
könyvtára, a lengyel médiatékák és sorolhatnánk…
A cseh építészek szerint a könyvtár élő organizmus, 
tervezésekor három utat kell követni: a könyv, az 
olvasó és a könyvtáros útját, amelyek nem keresz-
tezhetik egymást.
A 2017–2020-as könyvtárfejlesztési projektben az új 
nemzeti könyvtár, az olomouci, ostravai tudományos 
könyvtárak építésére készülnek tervek. A morva te-
rületi könyvtár brnói raktárépületének bővítését is 
tervezik. A könyvtárfejlesztési koncepció 8 prioritása 
közül az egyik a könyvtárak építése és technológiai 
felszerelése.
Az új cseh könyvtárak jó példája a prágai Nemzeti 
Műszaki Könyvtár (21000 m2), mely öt földfeletti 
szintjével a találkozások helyszíne. Éjszakai tanu-
lóterme egyedülálló szolgáltatást biztosít a 2009-es 
átadása óta. A közös belső légterű épület mellvédjeit 
a román Dan Perjovschi eredeti rajzai díszítik. 
A Hradec Královéban található egyetemi és tudomá-
nyos könyvtár betonépülete az X betűre emlékeztet, 
mely központi részből és négy szárnyból áll. Az ol-
vasók „ementálinak” nevezték el a folyosó kerek fa-
ablakai miatt. Kávéház és galéria is van benne.
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A Hradec Královéi Városi Könyvtár új épülete kö-
zösségi központ és irodalmi kávéház, az épület te-
tejét egy bálna, a bejárata melletti lépcsősort színes 
könyvborítók díszítik.
A libereci tudományos könyvtár a hely szellemét 
közvetíti épületével, ott áll, ahol a nácik leégették 
Közép-Európa legnagyobb zsinagógáját. Az épület 
egyesíti a könyvtár és a zsinagóga hagyományát, 
alaprajza Dávid-csillagot idéz. A sárga falakon Tóra-
idézet, Jónás imája héberül látható.
Mielőtt új könyvtárat tervezünk, meg kell határoz-
nunk annak küldetését, vízióját, azt, hogy kiket és 
hogyan fog szolgálni. Minél korábban tesszük föl az 
alapvető kérdéseket, annál jobb eredményre számít-
hatunk az új könyvtár megépítése során.

(Prókai Margit)
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A digitális gigakönyvtárakban található tartalom minősége 
és hatása a referensz szolgáltatásokra
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A Massive Digital Libraries, vagyis „nagy digitális 
könyvtárak”, esetleg „digitális gigakönyvtárak” kife-
jezés ma már külön kategória a digitális gyűjemények 
körében, s olyan kollekciókat jelöl, mint például a 
Google Books, a HathiTrust, az Internet Archive vagy 
az Europeana, amelyek eleget tesznek a digitális gi-
gakönyvtárakkal szemben támasztott kritériumok-
nak, hiszen számos digitalizálási projekt eredményét 
aggregálják, és több mint egymillió digitalizált könyv 
tartalmát teszik nyilvánosan elérhetővé. A digitalizá-
lási versenyben közülük a Google áll az első helyen 
jelenleg több mint 30 millió digitalizált könyvvel, 
mögötte második helyezettként 14 millió digitalizált 
kötettel a HathiTrust következik. Ezek a sokmilliós 
digitális könyvgyűjteménnyel rendelkező tartalom-
szolgáltatók a könyvtári referensz szolgáltatás tekin-
tetében szinte megkerülhetetlen forrásnak számíta-

nak, ennek ellenére nem teszik feleslegessé a helyi 
gyűjteményeket, egyrészt mert az általuk szolgáltatott 
tartalmak sok hibát rejtenek magukban, amelyek gya-
korta ellehetetlenítik a keresett tartalom befogadható-
ságát, másrészt mert a teljes könyvtermés töredékét 
szolgáltatják csupán. Továbbá az egyes nyelvek eltérő 
gyűjteményi reprezentáltsága is komoly kérdéseket 
vet fel, nem beszélve a lokális gyűjtemények ritka-
ságainak digitális gyűjteményekben való megjelené-
séről és a szerzői jogok érvényesítéséről. 
A digitális gigakönyvtárak vitathatatlanul pozitív 
hozadéka a szövegekben való keresés lehetőségének 
megteremtése, az adatbányászat, ami valós hozzá-
adott értékként jelenik meg, és amit a hagyományos 
nyomtatott szövegek soha sem tudnának biztosítani, 
nem beszélve arról, hogy a hét minden napján non-
stop elérhető szolgáltatásról van szó. Ugyanakkor 
negatívumok is említhetők a nagy digitális tartalom-
szolgáltatókkal kapcsolatban. A visszakereshetőség 
tekintetében ugyanis számos probléma kimutatható. 
A szkennelés minősége és a metaadatok pontossága 
egyaránt kívánnivalót hagynak maguk után. Gyako-
riak a fekete foltokat tartalmazó, leárnyékolt vagy el-
mosódott szövegoldalak, a ferdén szkennelt oldalak. 
Komplett szövegoldalak hiányozhatnak egy műből, 
de az is előfordul, hogy hiányos a tartalomjegyzék, 
távol-keleti nyelvek esetén pedig fejjel lefelé fordított 
oldalakkal is találkozhatunk.
A metaadatok tekintetében úgyszintén sok pontatlan-
ságot találhatunk. Nem ritka a tévesen megadott cím, 
szerző, kiadó és kiadási dátum sem.

(Tóth Béla István)
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