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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Általános kérdések

71/2019

Hjørland, Birger: data (with big data and database semantics). – Bibliogr. In: 
Knowledge organization. – 45. (2018) 8., p. 685-708.

adatok, big data és az adatbázisok szemantikája

adatbázis; dokumentum; Információ; Információszervezés; Terminológia

Az adat szó különböző szókapcsolatok (pl. kapcsolt adatok) és összetett sza-
vak (pl. adatbázis, adatbányászat, metaadat) részeként mindig is jelen volt a 
könyvtár- és információtudomány gyakorlatában és szakirodalmában. Mára 
azonban minden korábbinál gyakrabban találkozunk vele. Az „adat – infor-
máció – tudás – bölcsesség” hierarchiát általában piramisként ábrázoljuk, 
és az arra épülő módszertanok alapján úgy gondolhatjuk, hogy – miután 
összegyűjtöttük az adatokat – „felsőbb osztályba” léphetünk, tehát az infor-
mációval foglalkozhatunk. Ez azonban az adatok szükségtelen és értelmetlen 
felhalmozásához, adatraktárak létrejöttéhez vezet.
Az adatok általában specifikus kontextusokban és meghatározott célokból lét-
rejött jelenségekre vonatkoznak. Néha dokumentumokban és adatbázisokban 
reprezentálódnak, ilyenkor új kontextusokba kerülnek, amivel – a szemanti-
kus holizmus értelmében – jelentésük egészét vagy egy részét elveszítik. Ezt 
az elvesztett jelentést helyre kell állítani, és az adatok/dokumentumok repre-
zentációi már nem maradnak meg semleges tevékenységeknek, hanem egy-
egy adott adatbázis létrehozásának implicit, átfogó céljai vezérlik őket.
Nehézséget okoz az adatok és a dokumentum közötti megkülönböztetés 
és a rögzített adatok fogalmának értelmezése. A nagy adatokkal (big data) 
kapcsolatosan tévedés azt gondolnunk, hogy azok egy adott terület egészét 
teljességgel átfogják, vagy azt, hogy elfogultság nélkül tükrözik a valóságot, 
és kontextusok híján is magukért beszélnek. Meghatározásuk sem egyszerű. 
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Egyik klasszikus definíciójuk a mennyiség, a gyorsa-
ság és a változatosság hármasát említi kritériumként. 
A nagy adatok egyaránt lehetnek kulturális, technoló-
giai és tudományos jellegűek. Elválaszthatatlan tőlük 
a nagy számítókapacitással rendelkező technológia és 
az elemzés, emellett ide tartozik az a széles körben 
elterjedt mítosz is, miszerint a nagy adatok a tudásnak 
és az intelligenciának az eddiginél fejlettebb formáját 
kínálják, olyan meglátásokat, amelyek eddig elkép-
zelhetetlenek voltak.
Az adatok felhasználása (a tudás és a dokumentu-
mok felhasználásához hasonlóan) mindenekelőtt 
azt követeli meg, hogy azonosítsuk releváns célokra 
történő használatuk lehetőségeit. Ez szorosan össze-
függ a metaadatokkal való ellátás és az osztályozás 
kérdésével. Az adatok címkézése, azzal együtt, hogy 
elengedhetetlen egy bizonyos célra történő felhaszná-
láshoz, óhatatlanul korlátozza az eltérő felhasználási 
célok lehetőségeit.
Az adatbázisok szemantikájának megértése érdeké-
ben végig kell gondolnunk, hogy hogyan reprezen-
tálódik a különböző terminusok jelentése a primer 
és a szekunder szakirodalomban (az utóbbiba értve 
a bibliográfiai adatbázisokat is). A legjobb megkö-
zelítését annak, hogy miként változik a jelentésük a 
különböző diskurzusokban, valószínűleg a web nyújt-
ja. Mindezeken túl számos szempont és megfontolás 
árnyalja az adatok (és köztük a nagy adatok) megíté-
lését és kezelését.
Mindezeket figyelembe véve a tudásszervezés és az 
adattudomány leggyümölcsözőbb elméleti keretét 
Jesse H. Shera szociális episztemológiája és az annak 
talaján létrejött szemlélet nyújtja, amely azt feltétele-
zi, hogy a tudás (az információ vagy az adatok) rep-
rezentációinak különböző fajtái különböző társadalmi 
csoportokhoz fűződő, eltérő érdekeket tükröznek. Az 
adatokra ugyanis sokféleképpen tekinthetünk: más-
ként értelmezik őket például a programozók és a szá-
mítógép-használók, továbbá mást jelentenek az egyes 
diszciplínákban, mivel a különböző kontextusokban 
a különböző szereplők eltérő elemzési egységeket 
választanak, írnak le és interpretálnak.

(Koltay Tibor)

72/2019

Wang, lin: Twinning data science with information sci-
ence in schools of library and information science. – Bib-
liogr. In: journal of documentation. – 74. (2018) 6., p. 
1243-1257.

az adattudomány és az információtudomány összekap-
csolása a könyvtár- és információtudományi képzőintéz-
ményekben

adatfeldolgozás; dokumentáció; Információ; Interdiszcip-
lináris problémák; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyv-
tártudományi kutatás

A tanulmány az adattudományt mint dinamikusan fej-
lődő tudományágat vizsgája a könyvtár- és informá-
ciótudományi felsőoktatás vonatkozásában, főként az 
információtudomány és az adattudomány egymásra 
hatását járva körül. A kérdésfeltevés fő szempontja 
az, hogy az információtudomány miképp teremthet 
új nézőpontokat az adattudomány számára, és hogyan 
láttathatja új fényben az adattudomány alapjait.
Az információtudomány és az adattudomány termé-
szetüknél fogva egymás ikerpárjaként határozhatók 
meg. Több alapvető tudományos megállapításon 
osztoznak, és eredményesen meg is termékenyíthetik 
egymást. A könyvtár- és információtudományi kép-
zésekbe ezért mindkét tudományterületet integrálni 
kell, megfelelő súlyt adva mindkettő számára. Az 
információtudomány számos tudományos megköze-
lítéssel segítheti az adattudományt, például az adat 
fogalmának definiálásával, az adatminőség ellenőrzé-
se kapcsán, az adatkönyvtáros munkakör követelmé-
nyeinek meghatározásakor, illetve a két tudományág 
alapjainak együttes vizsgálatával.
Mintha az érem két oldaláról lenne szó: az adattu-
domány a nagy mennyiségű adatok kezelésével, 
vizualizációjával és gondozásával foglalkozik, az 
információtudomány pedig a teljes információs lánc 
egyes tényezőit tanulmányozza. Az adat, az infor-
máció és a tudás egymáshoz szorosan kötődnek, 
ugyanakkor önálló elméleti keretek között írhatók 
le. Az információ az adatból származtatható, a tudás 
pedig az információból. Ezek között a keretek között 
kell elhelyezni az adattudományt is az információtu-
domány mellett. Az adattudománynak a jelenleginél 
nagyobb figyelemmel kell lennie az adatforrások 
heterogenitására az adatbányászat és -elemzés terén. 
Másfelől az adattudomány ez ideig az adatok meny-
nyiségére fókuszált, a minőségi kérdések háttérbe 
szorultak. A heterogenitás kérdése, az adatminőség 
vizsgálatának elméleti alapjai, illetve az adatok mi-
nőségelvű válogatása és ellenőrzése mint gyakorlati 
tevékenység szintén olyan területek, ahol az informá-
ciótudomány igen termékenyítő hatást gyakorolhat 
az adattudományra.
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Az egész adattudományi ökoszisztémában kritikus 
szerepe van az adatkönyvtárosnak, aki a teljes adat-
életciklust menedzseli. Voltaképpen tehát egyszerre 
kötődik az adat- és az információtudomány alapvető 
megközelítéseihez. Természetes fejlődési iránya ez a 
munkakör a kutatók adatmenedzselési igényeit keze-
lő és kiszolgáló tudományos könyvtárosi tevékeny-
ségeknek, melyek révén a könyvtárosok a kutatók 
egyenrangú társaivá válnak a tudásteremtésben.
A tanulmány szerint a dokumentumelmélet, amely 
ígéretes utat jelent az egységesített információtudo-
mány felé, párosítható az adattudománnyal is, megol-
dást kínálva a tudományterületi szakadék áthidalásá-
ra. Olyan keretek jöhetnek így létre, melyek átfogják 
az emberi megértés folyamataival kapcsolatos véle-
kedéseket, az információtechnológiai folyamatokat 
és azok társadalmi hátterét, valamint az információ 
értelmezéséhez szükséges kulturális összetevőket is. 
Az adattudomány és információtudomány műszaki és 
humán dimenziói koherens, elméleti megalapozott-
sággal bírhatnak ebben a kontextusban.
A témakör a Big Data korában zajló tantervfejleszté-
sek során kulcskérdésként kerül napirendre a könyv-
tár- és információtudományi képzőintézményekben, 
illetve az információhoz kötődő egyéb diszciplínák-
kal is foglalkozó iSchool közösség intézményeiben. 
Az információtudomány és az adattudomány egy-
másra hatása és magasabb keretek között megvaló-
suló szocio-technikai szintézise a felsőoktatásban is 
új tudományos minőséget teremthet.

(Németh Márton)

Terminológia
Lásd 71

Történet

73/2019

PosadsKov, Aleksandr Leonovič – lavrIK, ol’ga 
L’vovna: Gosudarstvennaâ publičnaâ naučno-tehničeskaâ 
biblioteka sibirskogo otdeleniâ ran : pervye 100 let. – 
Bibliogr. In: Bibliotekovedenie. – (2018) 4., p. 443-452.
res. angol nyelven

az oroszországi Tudományos akadémia szibériai rész-

legének Állami Nyilvános Tudományos-Műszaki Könyvtá-
ra (GPNTB SO RAN): az első 100 év

akadémiai könyvtár; Könyvtártörténet -nemzeti; orszá-
gos szakkönyvtár -műszaki

1918 nyarán a Legfelső Népgazdasági Tanács elnök-
ségi rendeletével létrehozta az Állami Tudományos-
Műszaki Könyvtárat az intézmény tudományos-mű-
szaki osztályán, a műszaki, az egzakt és részben a 
természettudományok fejlesztésének központjában.
Moszkvai időszak (1918–1957): az első feladat az 
irodalomgyűjtés volt a polgárháború és a gazdasági 
összeomlás idején. 1918 végén az államkincstár 55 
ezer rubelt biztosított az anyagi bázis megerősítésére. 
A könyvtár a különböző összevonások után a szov-
jet ipar központi tudományos könyvtára lett, végül 
30 évig a Tudományos-Műszaki Irányítás Állami 
Tudományos Könyvtáraként (GNB) működött; fel-
adata a műszaki könyvtárak módszertani irányítása, 
a tudomány és a technika könyvészeti ellátása volt. 
Az iparilag fejlett régiókban 1932-től (regionális) 
fiókkönyvtárakat hoztak létre. A bibliográfiai ki-
adványok előállítása 1936-ban indult. Az 1930-as 
években a GNB-ben dolgoztak a szakma kiválóságai, 
megkezdődött a könyvtárosképzés. A Nagy Honvédő 
Háború alatt a könyvtár fő feladata a honvédelmi té-
májú kérések teljesítése volt. 1941 nyarán Moszkvá-
ból titokban a könyvtár legértékesebb gyűjteményeit 
Permbe szállították; az európai háborús térségben 
lévő fiókkönyvtárak jelentős károkat szenvedtek. A 
háború után a könyvtár először a felsőoktatási mi-
nisztériumhoz került, gyűjtőköre a társadalom- és a 
bölcsészettudományokkal bővült. A tudomány és az 
ipar operatív kiszolgálására megszervezték a tájékoz-
tató-bibliográfiai szolgáltatást.
1957-ben minisztertanácsi rendelettel megalakult a 
Tudományos Akadémia Szibériai Részlege; mivel az 
Akadémiai Könyvtár Keleti Részlege nem tudta ki-
elégíteni a tudományos igényeket, az akadémia nyo-
mására 1958-ban a GNB alapjain Novoszibirszkben 
létrejött a GPNTB SO RAN, Moszkvában pedig az 
ott maradt értékes állományra és első példányokra 
építkezve a GPNTB. A GNB fiókkönyvtárai a ré-
giók központi tudományos-műszaki könyvtáraivá 
váltak.
Szibériai korszak: a könyvtár küldetése a tudományos 
kutatások információellátása volt a gyorsan gyarapo-
dó állomány alapján. Tudományos kutatások indultak 
a könyvtár- és bibliográfiatudomány, az alkalmazott 
informatika terén. Az írástörténeti expedícióknak 
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köszönhetően fejlődött a ritka könyvek és kéziratok 
gyűjteménye; ezek tanulmányozása disszertációkat, 
majd a Könyvmúzeum megnyitását eredményezte.
1981-től indult a számítógépesítés, majd a részvétel 
az országos automatizált tudományos-műszaki infor-
mációs rendszerben. Az évtized végétől működött a 
Moszkva–Novoszibirszk dedikált vonal, ez biztosí-
totta a négy nagy össz-szövetségi információs inté-
zet retrospektív adatbázisainak online elérését; sorra 
alakultak a könyvtárak helyi hálózatai, épültek a te-
matikus adatbázisok, majd az interdiszciplináris ku-
tatásokat támogató speciális központok. 1994 végén 
a szibériai részleg felkerült a világhálóra. Az 1990-es 
évek végén az SO RAN összes intézete el tudta érni 
a könyvtár elektronikus katalógusát és saját építésű 
adatbázisait, elindult az elektronikus dokumentum-
szolgáltatás. Ugyanakkor csökkenni kezdett az olva-
sók száma, a tudósok külföldre mentek, a gyárakat, 
tervező- és kutatóintézeteket bezárták. Munkaerő 
szempontjából is nehéz évek következtek: fiatalok 
alig jelentkeztek, a tapasztalt szakemberek vonzóbb 
állások után néztek; a könyvtárosok még nem ismer-
ték a számítógép használatát.
A 21. század elejére a könyvtár tudományos-kultu-
rális intézménnyé vált, honlapjáról a mintegy 140 
adatbázisból 42 millió rekordot tett elérhetővé a tu-
dósok számára, majd teljes szövegű dokumentumo-
kat is. A Nemzeti Elektronikus Könyvtár (NEB), a 
Web of Science és a Scopus közvetlen elérhetősége 
ösztönözte a tudománymetriai kutatásokat. A 2010-
es években kezdődött a Sibirika multidiszciplináris 
adatbázis építése. Végezetül a könyvtár is bekap-
csolódott a közösségi hálózatokba, így a kutatók és 
a könyvtár közötti kommunikáció egyre inkább az 
elektronikus térben zajlik.

(Viszocsekné Péteri Éva)

74/2019

WIddersHeIm, michael m.: a political theory of public 
library development. – Bibliogr. In: libri. – 68. (2018) 4., 
p. 269-289.

Politikai megközelítés a közkönyvtárak fejlődésének tör-
ténetéhez

Könyvtári hálózat; Könyvtártörténet -nemzeti; Könyvtár-
ügy története; Közművelődési könyvtár; Társadalmi kö-
vetelmények

A közkönyvtárak fejlődésének megragadására már 
számos elmélet született. A tanulmány egy olyan el-
méleti keretrendszert mutat be, mely a politikai fo-
lyamatokat állítja az előtérbe. A kutatás alapvető kér-
désfeltevése, hogy miért fejlődnek a közkönyvtárak 
úgy, ahogyan fejlődnek. Mely tényezők magyarázzák 
egy intézmény megszületését, növekedését, változá-
sát, stagnálását vagy visszaesését? Olyan általános 
elmélet megalkotása volt a cél, mely elkülönül az 
egyéb politikai és gazdasági magyarázatoktól, em-
pirikus alapokon nyugszik, tesztelhető, kritizálható 
és általánosítható, továbbá a könyvtár, a kultúra és a 
társadalom egymásra hatásának teljesebb megértését 
szolgálja. A modell alkalmassá tehető arra is, hogy a 
meglévő könyvtári rendszerekben stratégiai döntés-
hozatal alapjául szolgálhasson.
Egy történeti esettanulmány segítségével a szerző 
nyomon követte egy amerikai regionális könyvtári 
rendszer, a pittsburgh-i régió (Allegheny megye) 
könyvtári rendszere fejlődésének alakulását 1924 
és 2016 között. Különféle adatforrások és vegyes 
módszertan alapján kívánta azonosítani a fejlődést 
befolyásoló tényezőket a vizsgált időszak kilenc rész-
periódusában. Ehhez figyelembe vette a társadalmi 
feltételeket, a demokratikus hagyományokat, a társa-
dalmi kontrollt, a befolyásos könyvtárosok hatását, 
az intézményi környezetet, a modernizációt, a poli-
tikai-gazdaságtani hatásokat, valamint a politika és a 
közkönyvtárak kapcsolatát. A legfőbb megállapítás, 
hogy a közkönyvtárak fejlődése ciklikus mintával 
írható le. Minden döntéshozatali ciklusban a magas 
fokú reagálási képesség a fejlődés legfőbb előfeltéte-
le. A reszponzív könyvtári rendszer egyszerre reagál 
társadalmi-politikai folyamatokra, emellett alakítója 
is azoknak.
Az új elmélet jelentősége a szerző szerint abban áll, 
hogy ellenőrizhető, továbbá új kutatási nézőpontokat 
kínál újfajta módszerekkel, s új megközelítést nyújt 
a közkönyvtárak fejlődésének megértéséhez. A ta-
nulmány részletesen ismerteti az alkalmazott mód-
szertan elemeit. A kutatás alapvetően intézményköz-
pontú beállítottsággal bír, ám nagy hangsúlyt fektet a 
nyilvános társadalmi tér különféle alkotóelemeinek, 
mechanizmusainak, értelmezési kereteinek figye-
lembevételére, ahol a közösségi értékek és érdekek 
a különböző hatalmi ágaknak megfelelő döntésekben 
csapódnak le.
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A szerző a mintaként választott regionális könyvtári 
rendszer fejlődésének alakulását kvantitatív és kva-
litatív szempontok szerint is figyelemmel kíséri. A 
középpontban az alapvető fejlődést befolyásoló té-
nyezők állnak, kiegészülve a változtatási szándékok 
hatékonyságának mérésével. Négy fontos keretfelté-
tel emelhető ki, amelyek együttesen meghatározzák a 
közkönyvtári szakpolitikák érvényesülését: a könyv-
tári rendszer reszponzív képessége; a civil támoga-
tás súlya; a döntések legitimációja; végezetül a vál-
tozásokkal szembeni ellenállás mélysége, tényezői. 
Röviden úgy írható le a modell, hogy a reszponzív 
képesség a fejlődés alapfeltétele, amelyből intézke-
dések születnek, ezek végrehajtását befolyásolja a 
civil szféra hatása, illetve az ellenállás mértéke, a 
kedvező legitimációs mérleg pedig ösztönzi a rend-
szer fejlődését. A magas változtatási képesség erős 
civil háttérrel, illetve magas legitimációval és/vagy 
alacsony ellenállással sikeresnek bizonyulhat. Ha 
mindezen tényezők hatásfoka alacsony, az ellenállás 
pedig magas, akkor a folytonosság/stagnálás domi-
nál. Nem várt eredménye a kutatásnak, hogy az erős 
civil háttér és a szilárd intézményi legitimitás kevés, 
ha nem társul megfelelő reszponzív képességgel és 
szándékkal a rendszer megváltoztatására. A társada-
lom, a döntéshozók és az intézményrendszer egyide-
jű nyitottsága képes nagymértékben előmozdítani a 
közkönyvtári rendszer fejlődését. Ám voltak olyan 
történeti időszakok, amikor viszonylag magas ellen-
állás dacára is születtek pozitív, a szakmai átalakulás 
irányába ható döntések. Ez lényegében a döntéseket 
támogató erős civil háttérrel, illetve a döntéshozók 
nagy fokú legitimációjával magyarázható.
A további kutatásoknak más esettanulmányokon 
keresztül kell igazolnia a modell helytállóságát. Lé-
nyeges kérdés, hogy a felsorolt alapvető tényezők 
összjátékának empirikus vizsgálata és a modell stra-
tégiai döntéshozatalban való felhasználása milyen 
eredményekhez vezethet a jövőben.

(Németh Márton)

Lásd még 85, 122

Kutatás

Lásd 71, 72, 109

Tudománymetria, bibliometria

75/2019

Tüür-FröHlIcH, Terje: eine „autoritative“ datenbank 
auf dem Prüfstand : der social sciences citation Index 
(sscI) und seine datenqualität. – Bibliogr. In: Information 
Wissenschaft und Praxis. – 69. (2018) 5-6., p. 265-275.
res. angol és francia nyelven

Górcső alatt egy „hiteles” adatbázis: a Social Sciences 
Citation Index (SSCI) és az adatok minősége

adatbázis -humán tudományi; Bibliometria; Felmérés; Hi-
vatkozás; Tudománymetria

A hivatkozásindexek számos tudománymetriai vizs-
gálathoz nyújtanak adatokat, többek között a tudo-
mányos teljesítmény értékeléséhez és az egyetemek 
rangsoraihoz. A szakirodalomban ritkán találunk uta-
lást endogén hibákra (az eredeti hivatkozás helyes, 
az adatbázisrekord hibás) az előfizetéses adatbázi-
sok ban. Az adatbázisokban előforduló banális hibák 
(pl. a szerző nevének helytelen leírása) is alacsony 
relevanciával bírnak. Pierre Bourdieu mint az SSCI-
ben gyakran hivatkozott szerző nevének keresése 85-
féle változatot eredményezett. Az esettanulmányok 
nagyszámú endogén adatbázishibát mutatnak. A jog-
tudományban különösen gyakori lábjegyzetek azzal a 
veszéllyel járnak, hogy fantomhivatkozás lesz belő-
lük, amint ezt a Harvard Law Review cikkének eset-
tanulmánya is bizonyítja: 99%-os volt a hibaarány. 
Az SSCI-vel szemben támasztott, a társadalomtudo-
mányok globális, releváns feltérképezése iránti igény 
teljesítését – az összes benne feltárt tudományterület 
tekintetében – akadályozzák az adatgyűjtési és -fel-
dolgozási hiányosságok.

(Autoref.)

Információszervezés (information 
management)

Lásd 71
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Általános kérdések

76/2019

KrITIKos, Katie chamberlain: delisting and ethics in the 
library : anticipating the future of librarianship in a world 
that forgets. – Bibliogr. In: IFla journal. – 44. (2018) 3., 
p. 183-194.
res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Az adatok láthatatlanná tétele („kivezetése”) és a könyv-
tári etika: mi a könyvtárosság jövője egy olyan világban, 
amely felejt?

adatvédelem; gépi információkeresési rendszer; Hoz-
záférhetőség; Információs társadalom; Jogi kérdések 
-könyvtárban; Könyvtárosetika; Könyvtárosi hivatás

Az interneten érzékeny és kínos információk is 
megtalálhatók, amelyek gyakran egy-egy személy-
hez köthetően jelennek meg. Ezzel összefüggésben 
olyan fogalmak kerültek be a köztudatba, mint a „fe-
lejtés joga” (right to be forgotten) és a „kivezetés” 
(delisting) – 2014-ben az Európai Unió Bírósága a 
Google Spain kontra Costeja ügyben olyan prece-
densértékű határozatot hozott, mely szerint az érintett 
egyén kezdeményezheti, hogy egy internetes kereső-
motor kivezesse a róla szóló, terhelő információt a rá 
vonatkozó keresés találatai közül. (A La Vangauardia 
c. spanyol lap idézett egy 1998-as hírt, amely a pana-
szost korábbi, azóta rendezett adóssága miatt rossz 
színben tüntette fel.)
Ez a döntés minden bizonnyal további változásokat 
fog eredményezni a tartalom szabályozása és az in-
formációhoz való hozzáférés terén, és egy új online 
információs ökoszisztémát hoz majd el, amelyben 
bizonyos információk nem lesznek elérhetőek. Mind-
ez kihat mind a nemzetközi jogi szabályozásra, mind 
magára a hozzáférésre, következésképpen a könyv-
tárosok etikai magatartására is.
Az Európai Unióban az adatvédelemmel és a felejtés 
jogával foglalkozik az 1995-ös adatvédelmi direktíva 
és a 2012. évi adatvédelmi szabályozás. A konkrét 
vitás ügyben megállapították, hogy az 1995-ös di-

rektíva vonatkozik a keresőmotorok üzemeltetőire, 
azok európai tagállamokbeli vállalataira (akkor is, ha 
Európán kívüli adatokat dolgoznak fel), és az érintett 
egyéneknek joguk van ahhoz, hogy kérjék a számukra 
hátrányos személyes információkat tartalmazó linkek 
kivezetését a találatok közül. A jogosultságot eseten-
ként bírálják el, és a találatokat nem törlik örökre az 
internetről. A döntést követően 2017 januárjáig 670 
ezer kivezetési kérés érkezett. Az említett európai 
uniós rendelkezéseket továbbiak követték (2016/679 
rendelet, 2016/680 irányelv).
Az Egyesült Államokban az alkotmány első módosí-
tásában szerepel a szabad véleménynyilvánítás kor-
látozásának tilalma. A felejtés jogának ottani bírálói 
a szólásszabadság megsértését és a cenzúrát emlege-
tik. Sokan nem is tekintik a kivezetés lehetőségét az 
adatvédelem megnyilvánulásának. Európa és Ame-
rika tehát eltérően ítéli meg a felejtés jogát, pedig 
a személyes információk online terjesztése átlépi a 
határokat, és számos nemzetközi vonatkozást vet fel. 
(A cikk egy-egy bekezdésben kitér Franciaország, 
Japán, Brazília és India reakcióira is.)
A kivezetés alapjaiban rengeti meg az információ-
áramlás és a könyvtári etika hagyományos ideáljait. 
Az amerikai könyvtárosetika szerint a könyvtárosok-
nak meg kell védeniük a könyvtári nyilvántartások-
ban szereplő, a használókra vonatkozó információkat 
(ahogy meg is tették például a Patriot Act esetében), 
de nem felelősek a könyvtáron kívüli adatvédelem 
ügyében. Az ALA etikai kódexe 1939-ben jött létre, 
a Library Bill of Rights úgyszintén. Ez utóbbi ér-
telmezéséről az adatok védelmével összefüggésben 
2014-ben egy új dokumentumot adtak ki. A felejtés 
jogával sok fórumon foglalkoztak, de egyeztetett ál-
lásfoglalás még nem született.
Az IFLA az idők folyamán több állásfoglalást adott 
ki az adatvédelemről és az információhoz való hoz-
záférésről (1999. évi állásfoglalás a könyvtárakról 
és a szellemi szabadságról; 2015. évi állásfoglalás 
a könyvtári adatvédelemről; 2016. évi állásfoglalás 
a felejtés jogáról). Ezek értelmében a könyvtáros-
ok etikai kötelessége, hogy a használó személyes 
adatait és a felhasznált dokumentumokra vonatkozó 
adatokat ne adják ki. A könyvtárosok képzésének ki 
kell terjednie az adatvédelemre is, és felmerült, hogy 

Könyvtár- és tájékoztatásügy



301Könyvtári Figyelõ 2019/2

el kell dönteni, hogy a könyvtárosoknak segítséget 
kell-e nyújtaniuk a használóknak a számukra hátrá-
nyos információk kivezetésének kezdeményezésében 
is. A felejtés jogáról szóló IFLA-állásfoglalás szerint 
a válasz igen, ez szakmai etikai kötelesség. Ennek 
ellentmond a történeti megközelítés érvényesítése, 
mivel a nyilvános interneten közzétett információ 
publikált adatnak minősül, tehát szándékosan nem 
rejthető el vagy semmisíthető meg. A közszereplők 
esetében a kivezetés szintén problémákat vethet fel. 
Az IFLA nemrég közreadott trendjelentései (2013 és 
2016) részletesen taglalják az adatvédelmi kérdések 
fontosságát, szoros összefüggésben az információs 
biztonsággal.
Az alapos szakirodalmi szemlére építő cikk ösz-
szegzése szerint számos lehetőség adódik a felvetett 
kérdések további kutatására. A cél a jó gyakorlat ki-
alakítása lehet.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 82

Nemzetközi könyvtárügy
Lásd 76

Nemzeti könyvtárügy

77/2019

loPaTIna, Natal’â Viktorovna: Knižnaâ kul’tura v infor-
macionnoj infrastrukture cifrovoj èkonomiki In: Bibliografiâ 
i knigovedenie. – (2018) 6., p. 26-31.
res. angol nyelven

Könyvkultúra a digitális gazdaság információs infrastruk-
túrájában

Bibliográfia; Információs társadalom; Nemzeti bibliográfi-
ai intézet

A társadalmi fejlődés jelenlegi szakaszát a digitális 
gazdaság kialakítása jellemzi. A digitalizáció irá-
nyítása a társadalmi rendszer valamennyi szintjén 
végbemenő funkcionális és strukturális átalakítás 
folyamatának koordinálását jelenti. Időszerű az in-
formációs infrastruktúra korszerűsítése, alkalmassá 
tétele az új feladatok ellátására.

A cikk megírásának oka, hogy az Oroszországi Fö-
deráció Kulturális Minisztériuma az Oroszországi 
Könyvkamarát (Rossijskaâ knižnaâ palata, RKP) 
jelenlegi főhatósága, az ITAR-TASZSZ ügynök-
ség alól át kívánja helyezni az Oroszországi Állami 
Könyvtárba (RGB). Egy-egy intézmény sorsának 
eldöntésekor a tudományos szempontok általában 
nem szokták felkelteni az érdeklődést, ezért a szerző 
érvekkel támasztja alá véleményét, és szakmai vitára 
hívja a tudományos élet szereplőit. Az elemzés alap-
jául a szociológia elméleti-módszertani eszköztárát 
ajánlja, és azt, hogy a könyvkultúrát a társadalmi in-
tézmény kategóriájába sorolják.
K. M. Szuhorukov az oroszországi könyvészet törvé-
nyi biztosításáról szóló munkájában kitér arra, hogy a 
könyvkultúráról szóló törvénynek milyen társadalmi 
viszonyokat kell szabályoznia. Véleménye szerint a 
könyvkultúra a társadalmi élet szervezésének törté-
nelmileg kialakult formája: a társadalmi szerepek 
bonyolult struktúrája jellemzi, amelynek elemei a 
szerző, a kiadó, a könyvkereskedő, a könyvtáros, a 
bibliográfus, az olvasó és a kutató. E szereplők köl-
csönhatásai alapvetőek, lényegüket tekintve változat-
lanok, csak az aktuális helyzettől függően módosul-
nak. Ha ezeknek a többszintű, változó viszonyoknak 
a szabályozását egy szereplőre kell bízni, akkor ez 
csak a bibliográfus lehet, az ő munkájának lényege 
az információs tevékenység gondozása. Az RKP jö-
vőjére vonatkozó döntést a kognitív disszonancia 
nehezíti: az intézménynek egyfelől csak bibliográfi-
ai feladata van, másfelől a könyvtudományi társaság 
szerint feladata az információforrások bibliográfiai 
számbavételének rendszerezése és elérhetővé tétele 
a használó számára.
A digitális társadalomban új infrastruktúra szüksé-
ges az ismereteknek a mainál intellektuálisabb tá-
rolására, a múltban és a jelenben létrehozott tudás 
áttekinthetővé tételére. A digitális kor új feladatokat 
állít a bibliográfiai számbavétel elé: figyelni kell a 
tartalomra, az elméletek, események, jelenségek fej-
lődésére a különböző információs áramlatokban, a 
könyvtől a hálózatig, a kiadványoktól a posztokig. A 
digitális örökség megőrzéséhez nélkülözhetetlen az 
archiválás, de a racionális megközelítés a metaadatok 
megőrzésén alapul.
Az RKP készen áll az információs infrastruktúra 
konszolidálására és a digitalizációra. Az oroszor-
szági infrastruktúra jelenleg széttagolt, az infor-
mációs tér egységét csak bibliográfiai, információs 
elemzőeszközökkel lehet elérni; ehhez az egy forrás-
ban minden alkotást egyesítő nemzeti információke-



302 Könyvtári Figyelõ 2019/2

reső platformra van szükség. A cél az, hogy azok az 
ismeretek is elérhetővé váljanak, amelyek a szerzőtől 
az olvasóhoz nem a hagyományos úton jutnak el. Az 
új generációs, szuverén, az egységes tudástér külön 
szintjét létrehozó, nemzeti bibliográfiai központ fej-
lesztéséhez az információk feltárásában is új formá-
kat kell alkalmazni, valószínűleg kezdetben a MARC 
formátum bővített logikája alapján.
Az RKP-ra korábban is szükség volt; a százéves 
unikális intézmény számára a jövőt a fejlesztés, és 
nem egy műemlék intézmény falai közé való be-
szorítás jelenti. Az az érv, hogy „más országokban 
is így van”, nem ad okot az utánzásra. A probléma 
megoldása abban rejlik, melyik utat választják: az 
egyik sztereotípiákat tartalmazó, elavult irányítási 
modellekhez, a másik új kihívásokhoz vezet.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 74, 85, 114, 127

Központi szolgáltatások

78/2019

FIscHer, Barbara Katharina: von der Kunst des Fin-
dens : warum museen und archive sich für die normdaten 
der Bibliotheken interessieren. – Bibliogr. In: BuB. – 70. 
(2018) 10., p. 580-582.

A megtalálás művészete: miért fontosak a levéltárak és a 
múzeumok számára a könyvtári besorolási adatok?

Besorolási adatok egységesítése; Együttműködés -szak-
területi; gépi dokumentumleírás; Információkeresés; le-
véltár; Múzeum; Nemzeti könyvtár; Személynév

A könyvtárosok hosszú ideje osztályozzák a tudást, 
hogy újra megtalálhatóvá tegyék; régen listákba, 
majd cédulásdobozokba, ma már adatbankokba 
rendezve, egységesített fogalmak segítségével. 
Németországban a Nemzeti Könyvtár (Deutsche 
Nationalbibliothek, DNB) gondozza azokat a közös 
besorolási adatokat (Gemeinsame Normdatei, GND), 
melyeket a német nyelvterület könyvtárai használ-
nak. Ezek az adatok lehetnek személyek, intézmé-
nyek vagy helységek nevei, művek címei; géppel 
olvashatóságuk miatt vonzóak az információs adat-
feldolgozás számára. Mivel folyamatosan dolgoznak 
a GND magas minőségének a fenntartásáért, így a 
rendszer garantálja a benne foglalt információk meg-

bízhatóságát. A DNB Német Könyv- és Írásmúzeuma 
(Deutsches Buch- und Schriftmuseum, DBSM) rég-
óta használja a közös besorolási adatokat nemcsak a 
könyvek, hanem a többi tárgy leírására is, emellett 
jogosult új fogalmak alkotására (pl. a papírmalmok és 
-készítők esetében). Nyilvánvaló, milyen fontos len-
ne olyan adatformátumok alkalmazása, mint a LIDO 
(Lightweight Information Describing Objects) a többi 
múzeummal folytatott adatcsere ösztönzésére, noha 
a GND jelenleg túl bonyolult, hogy más közgyűjte-
ményekkel együttműködésben alkalmazzák. Ám a 
nemzeti könyvtár és partnerei szeretnék a jövőben 
lépésről lépésre modernizálni, átszervezni és bővíteni 
a GND-t. Ennek az alapja a 2017–2021. évekre érvé-
nyes fejlesztési program lehet, valamint a meglévő 
együttműködési struktúra kibővítése nem könyvtári 
tagokkal. Kísérleti programjuk, a „Közös Besoro-
lási Adatok a Kulturális Adatokhoz” (Gemeisame 
Normdatei für Kulturdaten, GND4C) ezt kívánja 
szolgálni. A projekt céljai:

egy interdiszciplináris szervezet fenntartható fel- –
építése;
az adatmodell és a szabályok továbbfejlesztése nem  –
könyvtári alkalmazási környezetek számára;
a nem könyvtári alkalmazási környezetek támoga- –
tása interfészek és egyéb eszközök révén;
a kommunikáció erősítése az érdekelt felekkel kü- –
lönböző csatornákon, továbbá a GND hálózat lát-
hatóvá tétele.

A gyakorlatba ültethető és tartós eredmények érdeké-
ben a koncepció kidolgozása és értékelése négy rep-
rezentatív és ígéretes témakör alapján folyik (40 000 
művész neve, 88 000 helységnév, 1800 műemlék 
megnevezése, illetve múzeumi szakkifejezések), me-
lyek kihívás elé állítják a GND eddigi struktúráit. A 
közös munka során 2020-ig még nem kerülnek be új 
adatok a rendszerbe. Számos új kérdés fog még felve-
tődni, ahogy új szereplők kapcsolódnak be a munká-
ba. Mindehhez a DNB kíván kereteket adni.
2018. december 3–4-én kerül megrendezésre első 
alkalommal a GND-Convention, ahol számos érde-
kelt vitatja majd meg a GND-nyitás esélyeit és koc-
kázatait. A konferencián a francia, a német és a svéd 
nemzeti könyvtár munkatársai szólalnak fel elsőként. 
A programról tájékoztatást a rendezvény honlapja 
nyújt (https://wiki.dnb.de/display/GNDCON2018/
GNDCon+2018).

(Murányi Lajos)

Lásd még 77, 110
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Együttmûködés

79/2019

rInTamäKI, Katri maria [et al.]: creating value for all : 
joint academic library in the service of five universities. 
– Bibliogr. In: library management. – 39. (2018) 8/9., p. 
605-614.

Értékteremtés mindenki számára: közös egyetemi könyv-
tár öt felsőoktatási intézmény szolgálatában

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -helyi; Fenntartó 
szerv; gazdálkodás -könyvtárban; munkaszervezés; 
szol gáltatások; vezetés

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa és elemez-
ze egy több intézményt kiszolgáló közös egyetemi 
könyvtár gyakorlatát mint az egyetemek közötti 
együttműködés modelljét.
A cikk leíró esettanulmányt ad az együttműködés 
előnyeiről és kihívásairól egy közös könyvtár ta-
pasztalatai alapján.
A 2000-es és 2010-es években a finn egyetemek és 
főiskolák strukturális változásokon mentek keresztül 
és közhasznú társaságokká alakultak. Az államigaz-
gatási politika ideálja egy hatékony, produktív, vál-
lalkozó egyetem, áramvonalas infrastruktúrával és 
támogató szolgáltatásokkal. A költséghatékonyság és 
az eredményesség megvalósításának egyik eszköze 
a közös regionális könyvtárak fenntartása. Vaasában 
öt egyetem osztozik a Tritonia nevű közös egyetemi 
könyvtáron. A Tritonia könyvtári és információs szol-
gáltatásai között ott találjuk a nyomtatott és digitális 
információforrásokat, a kutatástámogató szolgálta-
tásokat, a digitális oktatás pedagógiai és technikai 
támogatását és a tanulótereket a könyvtárhoz tartozó 
öt egyetem számára.
A tanulmány ismerteti a szolgáltatások kialakítását 
és fejlesztését, emellett bemutat egy létező modellt 
az együttműködésre a több felsőoktatási intézmény 
által működtetett közös könyvtárakban, amelyek egy-
re gyakoribbnak számítanak.

(Autoref.)

Lásd még 78, 92, 114, 117, 126

Jogi szabályozás

80/2019

BurTle, laura – BurrIgHT, mariann: academic li-
braries as unlikely defendants : a comparative fair use 
analysis of the georgia state university e-reserves and 
HathiTrust cases. – Bibliogr. In: library trends. – 67. 
(2018) 2., p. 376-393.

egyetemi könyvtárak a vádlottak padján: a georgiai Álla-
mi egyetem elektronikus tananyagai és a HathiTrust ese-
tének összehasonlító elemzése a méltányos használat 
szempontjából

digitalizálás; egyetemi könyvtár; elektronikus könyvtár; 
Hozzáférhetőség; Megőrzés; Oktatás információellátása; 
Szerzői jog

Az Egyesült Államokban 1790-ben fogadták el az 
első szerzői jogi törvényt; a méltányos használat (fair 
use) követelménye először 1841-ben fogalmazódott 
meg. A méltányos használat pontos meghatározását 
csak 1976-ban rögzítették a szerzői jogi törvény 107. 
paragrafusában. Ezt azonban az egyes államok eltérő 
módon értelmezik. 1841 óta mindössze két lényeges, 
könyvtárakat érintő jogi eset fordult elő, a cikk eze-
ket vizsgálja.
A szerzői jog tulajdonosa jogosult arra, hogy kizárjon 
másokat művének engedélye vagy felhatalmazása 
nélküli másolásából, terjesztéséből stb., de bizonyos 
esetek – az oktatási célú másolás, a teljes mű digitali-
zálása látássérültek számára, a könyvtárak kölcsönző 
és másolatkészítő szolgáltatása, a tankönyvek eladása 
a tanév végén – ez alól kivételt jelentenek. Az USA 
alkotmányának (1787) szerzői jogi cikkelye egyen-
súlyt kíván teremteni a szerző és a feltaláló jogai, 
valamint a szerzői jogi védelem alatt álló művek 
közcélú hasznosítása között. A szerzői jogi törvény 
107–122. paragrafusai pedig felsorolják azokat az 
eseteket, amikor a közcélú használathoz nincs szük-
ség a szerző engedélyére. A 107. paragrafus négy 
pontban határozza meg a méltányos használatot el-
döntő szempontokat:
1.  a használat célja és jellege;
2.  a védett mű fajtája;
3.  a használt rész nagysága és jelentősége a védett 

mű egészéhez képest;
4.  a használat hatása a potenciális piacra vagy a vé-

dett mű értékére.
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Többen hivatkoznak a nonprofit oktatási intézmé-
nyekben a könyvek és folyóiratok oktatási célú máso-
lására vonatkozó irányelvekre (Classroom Copyright 
Guidelines), de ezek nem bírnak jogi érvénnyel.
Az egyetemi könyvtári eseteket megelőzték a 
fénymásolóüzletekkel szembeni perek, ezekben a 
bíróságok döntését a kereskedelmi haszonszerzés 
ténye jobban befolyásolta, mint az oktatási cél (ld. 
4. pont).
A Cambridge University Press (CUP) kontra Ge-
orgiai Állami Egyetem (GSU) esete: 2008-ban a 
CUP és két másik kiadó beperelte a GSU-t amiatt, 
hogy kiadványaikat az egyetem az elektronikus 
tárolórendszerén e-tananyagként elérhetővé tette 
anélkül, hogy engedélyt kért vagy licencdíjat fizetett 
volna. 2009-ben a Georgiai Egyetemi Rendszerben 
a méltányos használatra új eljárásokat és ellenőrző 
listát vezettek be. A bíróság a tárgyalást az új eljárási 
rend bevezetése utánra halasztotta, majd elsőfokon 
az állítólagos 76 szerzői jogsértésből ötöt látott bi-
zonyítottnak, s a GSU-nak adott igazat. A döntést a 
kiadók többször is megfellebbezték; a bíróság ebben 
az esetben a méltányos használatot tartotta fontosabb-
nak (ld. 4. pont).
Az amerikai szerzőket tömörítő szervezet, az Authors 
Guild kontra HathiTrust esete: 2008-ban 13 egyetemi 
könyvár részvételével elindult a HathiTrust Digital 
Library (HDL) projekt több mint 10 millió digitali-
zált mű elérésére. A HDL a szerzői jog által védett, 
digitalizált művek használatát három esetben engedi 
meg: (1) a használók kereshetnek az adatbázisban, 
de a képernyőn csak annak az oldalnak a száma je-
lenik meg, amelyen a keresett kifejezés található (a 
teljes szöveg nem); (2) a látássérültek hozzáférhet-
nek a teljes szöveghez; (3) megőrzési célokra, ha a 
könyvtár pótolni kényszerül egy sérült vagy elveszett 
művet, és az a piacon méltányos áron nem elérhető. 
A Michigani Egyetemen indult az árva művek digi-
talizálási projektje (Orphan Works Project), a nem 
egyértelmű szabályok miatt azonban ezt az egyetem 
felfüggesztette. 2012-ben az Authors Guild beperelte 
a HDL-ben érintett egyetemeket a felperes kiadvá-
nyainak engedély vagy licenc nélküli digitalizálá-
sáért, terjesztéséért és tárolásáért. A Vakok Nemzeti 
Szövetsége közbenjárására gyorsított ítélet született 
a HDL javára; a felperes fellebbezett. A másodfokú 
bíróság a látássérülteknek nyújtott szolgáltatást mél-
tányosnak ítélte (ld. 1. pont).
2012-ben az Association of Research Libraries (ARL) 
összeállította a méltányos használat legjobb gyakorla-
tainak gyűjteményét (Code of Best Practices in Fair 

Use for Academic and Research Libraries); ebben az 
egyesület hét olyan könyvtári tevékenységet sorol fel, 
amelyek a méltányos használaton alapulnak. A leírt 
jogi esetek ismerete és az ARL kiadványa segítik a 
könyvtárosokat abban, hogy megértsék a bíróságok 
ítélkezési gyakorlatát.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 76, 128

Könyvtárosi hivatás

81/2019

monagle, Helen – FInnegan, amy: use of social me-
dia by new library professionals : outcomes from a uK 
survey. – Bibliogr. In: journal of librarianship and informa-
tion science. – 50. (2018) 4., p. 435-467.

Hogyan használják a közösségi médiát a pályakezdő 
könyvtárosok szakmai célokra? egy brit felmérés ered-
ményei

Felmérés; Könyvtárosi hivatás; online információkere-
sés; Pályakezdő könyvtáros; Tapasztalatcsere; Tovább-
képzés; Web

A kutatás feltárja a kapcsolatot a közösségi média 
és a független szakmai önképzés között, az Egyesült 
Királyság és Írország 2010 és 2015 között diplomá-
zott pályakezdőire összpontosítva. (A pályakezdők-
re a szerzők Ruddock meghatározását vették alapul, 
amelyet mellékletben közölnek.) Két online felmérést 
végeztek, hogy kiderítsék, miért alakultak szakmai 
önképzési hálózatok és miért használják azokat a 
pályakezdők. Az első felmérést 100 pályakezdő töl-
tötte ki, a másodikat négy szakmai önképzési háló-
zat alapítója. Jelen tanulmány feltárja a kapcsolatot 
a pályakezdők szakmai önképzésre való igénye és 
közösségimédia-használata között, továbbá rávilá-
gít, milyen okokból használják szakmai önképzésre 
a pályakezdők a közösségi médiát: többek között a 
költségeket, a szakmai önképzési lehetőségek sokszí-
nűségét és a határok eltörlését emelték ki, legyenek 
azok földrajziak vagy hierarchikusak. A felmérés azt 
is kimutatta, hogy a hálózatok alapítói a közösségi 
médiát a szakmai önképzés népszerűsítésére és a fel-
használókkal való kapcsolatépítésre használták.

(Autoref.)
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rösHammar, martin: Komplicerat uppdrag In: Bibli-
oteksbladet. – 104. (2019) 4., p. 18-23.

Összetett misszió – a jövő információs szakemberei

Jövő könyvtára; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés, 
dokumentálóképzés; Pályakezdő könyvtáros; Társadalmi 
követelmények

A cikk három végzős könyvtár- és információtudo-
mány mesterszakos uppsalai egyetemista szemüve-
gén keresztül azt vizsgálja, hogy a jövő könyvtáro-
sainak milyen kompetenciákra lesz szükségük, és 
milyen módon szolgálhatják a használók érdekeit a 
legkülönfélébb könyvtártípusokban és környezetek-
ben. Az Uppsalában folyó képzés jellegzetessége, 
hogy tág közgyűjteményi kontextusba ágyazódik, 
így a hallgatóknak jó rálátása nyílik a levéltári, mú-
zeumi és könyvtári világra is, aminek következtében 
szélesebb perspektívából tudják szemlélni a könyv-
tári munkát.
Ami a közoktatással való kapcsolatot illeti, fontos, 
hogy a könyvtárostanárok az információs műveltség 
fejlesztésében vállaljanak kulcsszerepet. A képzést 
nem információelméleti ismeretekkel kell kezdeni, 
hanem a forráskritikai készségek és képességek meg-
alapozásával a digitális információs környezetben. A 
keresési technikákhoz kötődő könyvtárosi know-how 
átadása az egyetemistáknak a tapasztalatok szerint a 
szó szoros értelmében aranyat ér. A kultúraközvetítés 
egyre nagyobb jelentőségű terepe a tartalomajánlás, 
különösen a mai streaming-, illetve digitális könyv- 
és folyóirat-szolgáltatások gyors terjedése közepet-
te. A fejlett könyvtárosi információs kompetenciák a 
közkönyvtári világban is meghatározóak, ahol elvá-
rás, hogy testhezálló információs kínálatot biztosít-
sanak bárki számára. Egyre jobban előtérbe kerül a 
többnyelvű információs munka, minimum svéd–an-
gol nyelven, de a bevándorlók nyelveihez illeszkedő 
szolgáltatási környezetben is. A könyvtárosoknak 
különféle etnikai hátterű és értékrendű használókkal 
is meg kell találniuk a közös hangot.
A hallgatók szerint a társadalmi kohézió megterem-
tésében játszott szerep miatt a könyvtárak társadal-
mi missziója sokkal hangsúlyosabb a döntéshozók 
számára, mint a levéltáraké és a múzeumoké, így a 
költségvetési megszorítások sem sújtják őket olyan 
mértékben, mint a másik két közgyűjteményi terü-
letet. Anne-Chrstine Norlén, az Uppsalai Egyetem 
adjunktusa arra is rámutat, hogy a könyvtáraknak 

kiemelkedő feladat jut a demokratikus értékek ter-
jesztésében. A műveltség erejével, a kultúraterjesztés 
újabb és újabb útjait felhasználva eredményesen fel 
lehet venni a harcot az antidemokratikus társadalmi 
jelenségekkel szemben. Mint ahogy a legújabb svéd 
könyvtári stratégia címe is utal erre, a könyvtáraknak 
a társadalom kincseskamrájaként kell szolgálniuk.

(Németh Márton)

Lásd még 76, 118

Oktatás és továbbképzés

83/2019

FIscHer, michael: erfahrungen aus der ausbildungs-
praxis der Badischen landesbibliothek. – Bibliogr. In: 
Bibliotheksdienst. – 52. (2018) 12., p. 846-863.
res. angol nyelven

Tapasztalatok a Badeni Tartományi Könyvtár képzési 
gyakorlatáról

Együttműködés -szakterületi; Gyakorlati képzés; 
Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyvt áros kép-
ző intézmény; Könyvtárostoborzás; Könyvtáros-utánpót-
lás; oktatási anyag; regionális könyvtár

A karlsruhei Badeni Tartományi Könyvtár (Badische 
Landesbibliothek, BLB) az oktatást és a kutatást 
szolgáló információs infrastruktúra egyik központi 
intézménye Baden-Württembergben. A cikk a könyv-
tárnak a gyakorlati oktatásban szerzett tapasztalata-
iról számol be, valamint arról, miként integrálták a 
képzésbe a könyvtárak új feladataihoz (pl. a digita-
lizáláshoz) kapcsolódó tematikát.
A szerző először a hároméves asszisztensképzés 
(Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, 
FaMI) jelenlegi helyzetét ismerteti. A duális szakkép-
zés különféle szakirányokra készít fel, így könyvtári, 
levéltári, információs és dokumentációs, valamint or-
vosi dokumentációs feladatokra. Országosan évente 
600 fő kezdi meg a FaMI-képzést, a jelentkezők szá-
ma azonban egyre csökken. Néhány éve már nehéz 
mind az álláshelyeket, mind a képzési létszámkerete-
ket betölteni, amin a demográfiai helyzet tovább fog 
rontani a jövőben. Ez összefügghet azzal is, hogy a 
jelenlegi képzés nem igazodik megfelelően a mun-
kaerőpiac igényeihez. A résztvevők a könyvek sze-
retetét adják meg fő pályaválasztási motivációként, 
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noha a jövőben inkább az információtechnológiai 
orientáció lenne fontos.
Ezután a tanulmány a könyvtár- és információtudo-
mány szakos hallgatók helyzetét vizsgálja. A könyv-
táros BA oklevelet a szakmában ugyanúgy negatívan 
ítélik meg, mint a középfokú végzettséget. A főiskolai 
diplomával rendelkezőket a gyakorlati képzés hiá-
nyosságai miatt nem lehet azonnal könyvtári alapte-
vékenységekre alkalmazni, viszont a képzés során in-
formációs-kommunikációs ismereteket szereznek.
Ami a tudományos könyvtárosokat illeti, sok a jelent-
kező posztgraduális képzésre, bár számuk ingadozik 
a meghirdetett szakirányok szerint. Nagyon kevesen 
rendelkeznek közülük a speciális „új ismeretekkel” 
– nemcsak az IT-jártasságnak, hanem a digitális böl-
csészet, az újságírói munka vagy a projektszervezés 
terén szerzett tapasztalatnak is nagy keletje van. 
2010 óta Bajorország Assessment Centerek beveze-
tésével próbálja a munkaerő kiválasztását megújíta-
ni. 2014-ben a tudományos könyvtárkban dolgozók 
egyesülete (Verein Deutscher Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare, VDB) állásfoglalást adott ki a szak-
mai követelményekről (https://www.vdb-online.org/
wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Position-
des-VDB-zur-Qualifikation-als-wissenschaftliche_r-
Bibliothekar_in-Final_18.03.2014.pdf), de nem nyúj-
tott perspektívát a jövőre nézve. Az „új feladatok” 
viszont már szerepelnek a mesterképzések tanterve-
iben (Berlin, Köln, München).
Mindezek miatt (a képzési formák különböző szint-
jeinek megfelelően) változásokra került sor a BLB-n 
folyó gyakorlati könyvtárosképzés tartalmában is az 
információtechnológia, a hálózati kiadványok keze-
lése, a régi állomány digitalizálása, a menedzsment 
és vezetés területén, amit a szerző részletesen ismer-
tet. Emellett szervezeti változások is történetek, me-
lyek keretében a főbb területek képzési szakemberei 
havonta megvitatják az oktatási tevékenység során 
felmerülő kérdéseket, valamint megfogalmazzák a ta-
nulási célokat. A minőségbiztosítást szem előtt tartva 
a BLB-n nemcsak az oktatók értékelik a gyakorno-
kokat, de a gyakornokok is az oktatóikat. Ezenkívül 
a BLB koordinálja a régió könyvtári szakembereinek 
tapasztalatcseréjét, beleértve az oktatási anyagok 
megosztását is.
A BLB-n folyó képzésbe integrált „új ismereteket” 
mind a képzést irányítók, mind a képzésben részt ve-
vők pozitívan fogadták, főleg a munkaerőpiac által 
igényelt felkészültség megszerzésének fényében. A 
jövőben komoly erőfeszítéseket kell tenni alkalmas 
hallgatók toborzására a könyvtárosképzés számára, 

fontos továbbá a képzésben részt vevő könyvtárak 
és az oktatási intézmények közötti együttműködés 
javítása, annak belátása mellett, hogy utóbbiaknak 
a gyakorlathoz közelibb ismeretek átadására kellene 
törekedniük.

(Murányi Lajos)

84/2019

PoTnIs, devendra – allard, suzie: Training lIs stu-
dents as mobile technology consultants for libraries and 
not-for-profit organizations. – Bibliogr. In: journal of edu-
cation for library and information science. – 59. (2018) 4., 
p. 253-264.

a könyvtároshallgatók képzése mobiltechnológiai konzul-
tánsokká könyvtárak és nonprofit szervezetek számára

Információtechnológia; Könyvtárosképzés -felsőfokú; 
mobilkommunikáció; oktatási anyag; oktatási módszer; 
Tanterv, óraterv

A mobil eszközök emberek milliói mindennapi 
életének mindenütt jelenvaló kiegészítői. Ezek az 
eszközök felhasználhatók arra, hogy hatékonyan 
kiszolgálják a használó információs igényeit. A 
könyvtárosok segítségére lehetnek a használóknak 
azon készségek fejlesztésében, melyek a mobil al-
kalmazások és kapcsolódó technológiák (MAT) ki-
választására, megvásárlására, tervezésére, fejleszté-
sére, felhasználására és fenntartására irányulnak. A 
Múzeumi és Könyvtári Intézet (Institute of Museum 
and Library Services) által finanszírozott MISSILE 
(Mobile Information Skills and Solutions in Library 
Education, Mobil Információs Készségek és Megol-
dások a Könyvtárosképzésben) projekt keretében egy 
interdiszciplináris képzési programot hoztak létre, 
melynek célja, hogy a könyvtáros-informatikus hall-
gatókat könyvtárakban és nonprofit szervezeteknél 
(többek között iskolákban és egyházaknál) működő 
mobiltechnológiai konzultánsokká (MTC) képezzék 
ki. A cikk bemutatja a tantervet, melyet a felállított 
tanácsadó testület szakértői egy felmérés alapján 
dolgoztak ki. Az egyedi képzési terv magában foglal 
munka közben elsajátítható gyakorlati képzéseket, 
vendégelőadásokat, valamint tereplátogatásokat kuta-
tók és gyakorló szakemberek közös, interdiszcipliná-
ris mentorálása mellett. A MISSILE képzési program 
olyan 21. századi készségeket fejleszt, mint az infor-
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mációs, kommunikációs és technológiai műveltség, a 
kritikai gondolkodás és a problémamegoldás.

(Autoref.)

Lásd még 72, 81

Egyesületek

85/2019

laHary, dominique: les associations de bibliothécaires 
et de documentalistes et d’archivistes en France. – Bibli-
ogr. In: documentation et bibliothèques. – 64. (2018) 3., 
p. 13-28.
res. angol nyelven

a könyvtárosok, a dokumentációs szakemberek és a le-
véltárosok szakmai egyesületei Franciaországban

dokumentáció; egyesület -könyvtári -nemzeti; egyesület 
-rokon területen; Könyvtárügy; Könyvtárügy története; 
levéltár

A három nagy könyvtáros, dokumentációs és levél-
táros egyesület mellett számos speciális, kisebb-na-
gyobb szakmai egyesület és csoport működik Fran-
ciaországban. Szinte minden szakterületnek, cso-
portnak, ember- és dokumentumtípusnak, technikai 
vívmánynak, szolgáltatásféleségnek van valamilyen 
egyesülete.
A Francia Könyvtárosok Egyesülete (ABF) 1906-tól 
létezik; 2017-ben körülbelül 38 ezer tagja volt 22 
regionális csoportban. Az ágazati csoportok fő kép-
viselője az 1974-ben alapított Egyetemi Könyvtári 
Igazgatók Egyesülete (ADBU); 1987-ben létrehoz-
ták a Központi Kölcsönző Könyvtárak Igazgatóinak 
Egyesületét (ADBDP), amely 2017-ben a Megyei 
Könyvtárosok Egyesületévé (ABD) alakult át. A 
Nagyvárosok Önkormányzati és Községi Könyvtárai 
Igazgatóinak Egyesülete (ADBGV) csak 2002-ben 
létesült. A kis vidéki könyvtárak egy-egy településhez 
tartoznak, de 1934-től a Könyvtárak Mindenkinek 
hálózatába tömörültek, melyet 1972-ben csatlakoz-
tattak a Kultúra és Könyvtár Mindenkinek Nemzeti 
Egyesülés (UNCPT) programhoz. A kórházi könyv-
tárak hálózatára példa a Lyon Környéki Kórházi 
Könyvtárak Egyesülete (ABH); a börtönkönyvtárak 
az „Olvasni = Élni” (LCV) láncolathoz tartoznak. A 
keresztény könyvtáraknak (ABCF), az olvasást se-
gítőknek (ANCLL) éppúgy van hálózatuk, mint az 

élethosszig tartó tanulást szem előtt tartó könyvtári 
szakemberek továbbképzésének (ADCRFCB).
A tematikus egyesületek néhány kulcsterülete: kultu-
rális örökség (BiblioPat); zenei információ (ACIM); 
zenei könyvtárosok (RNBM); zenei dokumentá-
ciós központok (AIBM-France); könyvtárakban 
őrzött vizuális dokumentumok (IB); fogyatékkal 
élők (AVH) – ez utóbbi több mint száz Braille- és 
hangoskönyvtárat fog össze. Több szervezet foglal-
kozik a könyvtári digitalizációval (ADDNB) vagy 
éppen a közösen használt szoftveres megoldások-
kal (CAREL). Az artotékák kutatás-fejlesztéseinek 
(ADRA), a kulináris élvezeteknek, a tengeren túli 
francia területeknek, szigeteknek, fejlesztéseknek is 
vannak hálózataik.
Érdekes, hogy a könyvtárosoknak, dokumentációs 
szakembereknek és levéltárosoknak külön-külön, 
de együtt is létezik többféle egyesülete (ADBS, 
ABCD, IABD). A könyvtárosok és dokumentációs 
szakemberek a közismert nemzetközi szervezetekhez 
(EBLIDA, FID, IFLA), míg a levéltárosok a CIA/
ICA-hoz kapcsolódnak.
Mire való ez a sok szervezet? A felmérések szerint 
mindegyiknek van valamilyen határozott célkitűzése 
vagy gyakorlati haszna. Sok egyesület reprezentáci-
ós feladatokat végez, mások a civil társadalomhoz 
kapcsolható feladatokat látnak el. Érdekvédelmi 
szerepük is jelentős: rendszeresen fellépnek a szak-
maiatlanságok ellen vagy szakmai újítások mellett, 
mind morális, mind anyagi tekintetben. Az állami 
vezetőknek javaslatokat tesznek, továbbá a sajtón, 
a megmozdulásokon, a rendezvényeken, a kiadvá-
nyo kon és a világhálón keresztül hatással vannak a 
közvéleményre, és a szakmát, a hivatást ismertebbé 
teszik. Számos jogszabály tartja mederben tevékeny-
ségüket, vállalt feladatkörüket azonban nem szabad 
összetéveszteni a szakszervezetekével. A jelenkor 
mozgalmas világában szerepük változóban van, de 
még akkor is élővé teszik a szakmai közösségeket, 
ha sokszor kevés a változás motorjának tekinthető 
aktív tagjuk.

(Pajor Enikő)

Lásd még 112

Konferenciák
Lásd 112, 127
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Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak

86/2019

van den Berg, marc: national library of the nether-
lands on transformation In: Bibliothek. – 42. (2018) 3., p. 
425-428.
res. német nyelven

Átalakulóban a holland nemzeti könyvtár

Elektronikus könyvtár; Feladatkör; Középtávú terv; Mun-
kaszervezet; nemzeti könyvtár; szolgáltatások; Tervezés

Az 1798-ban alapított holland nemzeti könyvtár 
(Koninklijke Bibliotheek, KB) évente százezer láto-
gatót fogad. Jelenleg 412 alkalmazottja van, hétmil-
liós nyomtatott gyűjteménnyel rendelkezik, és 10 800 
kurrens folyóiratot tesz elérhetővé. Az elektronikus 
gyűjtemény számokban: 500 adatbázis és e-folyóirat, 
13 ezer licencelt e-könyv, 100 millió digitalizált oldal, 
tízezer archivált weboldal, valamint 1 petabyte digi-
tális tárhely. A KB küldetése három fő feladatkörre 
terjed ki: 1. a kulturális örökség megőrzése nyom-
tatott és elektronikus gyűjteményekkel, tömeges 
digitalizálási program szervezésével, valamint aktív 
szerepvállalás a Holland Digitális Kulturális Örökség 
Hálózatban; 2. kutatás és aktív szerepvállalás a digi-
tális bölcsészet és a társadalomtudományok területén; 
3. 2015 óta a KB felelős az országos rendezvényekért 
és azok arculatáért, továbbá a közkönyvtári szféra 
felügyeletéért is.
A nemzeti könyvtárnak alkalmazkodnia kell az egy-
re inkább digitalizálódó világhoz. 2015-ben a KB 
szerepét kibővítették – munkavállalói számát 250-
ről 400-ra emelve és költségvetését megduplázva –, 
amikor összevonták három szervezettel: a digitális 
innovációs projektszervezettel (BNL), a közkönyv-
tári intézettel (SIOB) és a holland irodalom digitális 
könyvtárával (DBNL). Az új intézménynek sokkal 
nagyobb és komplexebb szolgáltatási portfoliót kel-
lett kialakítania, amelynek célcsoportja immár a teljes 
holland lakosság, a kisgyermekektől az idősekig. A fő 
cél a Nemzeti Digitális Könyvtár létrehozása, mely-
nek révén a közpénzből fenntartott digitális gyűjte-
mények térítésmentesen elérhetők bárki számára. 
Mindez nemcsak a digitális objektumokat, hanem 

a kapcsolt adatokat és az adatszolgáltatást is magá-
ban foglalja. A KB saját keresőfelületeket is biztosít 
(Delpher, Memory of the Netherlands portálok), de 
e célból együttműködik más partnerszervezetekkel, 
így a Google-lal is. 
A KB belső stratégiája öt összetevőt tartalmaz: kul-
túra, menedzsment, stratégia, tudás és kompetencia, 
illetve szervezeti felépítés. Mindegyik tényező egy-
formán fontos, de az egyes részterületeknek szentelt 
figyelemnek a kihívásokra és a változó környezetre 
kell reagálnia. A KB pozicionálása is megújult: az 
írott szöveg erejére támaszkodó, az okos, kompetens 
és kreatív társadalom szolgálatában álló hálózatos 
szervezetként definiálják magukat. Ennek keretében 
olyan új alapértékeket jelöltek ki, mint a megbízható-
ság, az innováció, a kapcsolatépítés és a nyitottság.
A KB külső stratégiájában immár az ügyfél az első, 
szemben a korábbi gyűjteményszervező és kutatás-
támogató attitűddel. Több ügyfélközpontú célt fogal-
maztak meg, amelyek mérföldkövekként szolgálnak 
a stratégia számára. A KB korábban is sok szolgálta-
tással bírt, de mindezek nem alkottak koherens egé-
szet, ezért újraformálják a szolgáltatások brandjét az 
egyszerűbb megérthetőség és könnyebb használha-
tóság érdekében. A hálózatközpontú szemlélet igen 
hangsúlyos. Együttműködnek a Holland Digitális 
Kulturális Örökség Hálózattal: növelni kívánják a 
digitális gyűjtemények láthatóságát a weben, ami-
hez nyílt kapcsolt adatokat (linked open data) biz-
tosítanak, fenntarthatósággal párosítva (pl. digitális 
megőrzés, permanens azonosítók stb.). Emellett a 
KB továbbra is aktív szerepet lát el a közkönyvtári 
szférában, közeli együttműködést alakít ki az egye-
temi könyvtárakkal, valamint nemzetközi kutatási 
projektekben is részt vesz.
Az újraszervezést követő harmadik évben már folya-
matban van a szervezeti átalakulás. A látókör bőví-
tése érdekében vezetői továbbképzéseket tartanak, 
részleteiben újragondolják a stratégiát, a belső kom-
munikáció fejlesztésére pedig közösségi intranetet 
építettek ki. Arra törekednek, hogy a munkavégzést 
az új modellben eredményorientáltság és rugalmas-
ság jellemezze.

(Bódog András)

Lásd még 78, 108, 134
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Felsôoktatási könyvtárak

87/2019

HorsTmann, Wolfram: are academic libraries changing 
fast enough?. – Bibliogr. In: Bibliothek. – 42. (2018) 3., p. 
433-440.
res. német nyelven

Elég gyorsan változnak a felsőoktatási könyvtárak?

Feladatkör; Felsőoktatási könyvtár; Munkakör; Munka-
szervezés; személyzet; szolgáltatások; Tervezés

Az egyetemi könyvtárak nagy nyomásnak vannak 
kitéve, hogy bevezessék az információk kezelésé-
nek új formáit. A könyvek kölcsönzése, a tanulási 
terek biztosítása és a digitális tartalmak licencelése 
továbbra is központi szolgáltatások, viszont az új 
publikációs tevékenységek támogatása iránt is egy-
re nagyobb az igény. A nyílt hozzáférés, a humán 
tudományi digitális kiadások, az adatkezelési tervek 
összeállítása, a kutatási szoftverek biztosítása vagy 
az adatok gondozásával és megőrzésével kapcsolatos 
szolgáltatások kritikus fontosságúvá váltak. Ennek 
fényében felmerül, hogy az egyetemi könyvtárak, 
ha az oktatási és tudományos információk központi 
tényezői kívánnak maradni intézményeikben, elég 
gyorsan változnak-e, továbbá elegendő-e a változá-
si képeségük ahhoz, hogy megfeleljenek az oktatás, 
kutatás és tanulás területén jelentkező innováció által 
támasztott követelményeknek.
Az aktuális működési költségeket alapul véve egy 
adott könyvtár változásának sebessége annak függ-
vénye, hogy az intézmény bizonyos feladatok ellá-
tását csökkenti vagy növeli, valamint felvesz-e az új 
feladatok ellátására alkalmas munkatársakat, továbbá 
kiképezik-e a kollégákat az új feladatokra. (A költ-
ségvetési keretek növekedésével nem számolhatunk 
a gyakorlatban.) Mivel a könyvtárak jó hírének és 
küldetésének fontos része a fenntarthatóságuk és 
megbízhatóságuk, a tevékenységi körük redukálásá-
val óvatosan kell bánniuk. Vannak viszont olyan fel-
adatok, amelyek a korábbinál hatékonyabban végez-
hetők el, vagy csökkent a jelentőségük. A nyomtatott 
dokumentumok beszerzésére fordított összegek egy 
részét sok könyvtárban inkább a digitális tartalmak 
licenceinek megvásárlására fordítják, ami befolyás-
sal van a katalogizálásra, a kötészeti munkákra és a 
nyomtatott könyvek kölcsönzésére.

A Göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár (Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen, SUB) Né-
metország harmadik legnagyobb könyvtára. Más 
könyvtárakhoz hasonlóan a SUB is csak a megszokott 
költségvetésével számolhat, tehát nem áll módjában 
új munkatársakat felvenni, vagy újabb külső szol-
gáltatókat megbízni. A munkatársi gárda bővítésé-
nek leginkább kivitelezhető megoldása a belátható 
időn belül megüresedő pozíciók előzetes betöltése, 
áthidaló finanszírozás segítségével. Ez főleg pályá-
zati támogatásokból lehetséges; a SUB az utóbbi 
időben egy jogi elemző, három adatelemző és egy 
folyamatelemző munkatársat tudott így alkalmazni. 
A munkatársak képzése és továbbképzése esetében 
érdemes figyelmet fordítani a „munkavégzés közben 
történő” képzésekre. A változás helyi szinten mindig 
a napi feladatok új kiosztásában érhető tetten. Annak 
érdekében, hogy a spontán átalakulásoknak irányt 
szabjanak, a SUB munkatársai 2014 és 2017 között 
128, költségvonzat nélküli projektet valósítottak meg. 
A kisebb változtatások, új részfeladatok bevezetése 
a hálózatos hatásnak köszönhetően az egész szer-
vezetben változásokat eredményezett. A SUB ezek 
előmozdítása érdekében használói igényfelméréseket 
is végzett, majd újragondolták a könyvtár szolgálta-
tási portfólióját, amit az egyes területekre fordítandó 
költségek újraelosztása követett.
Bár többnyire nem szokás az átalakulás szerves része-
ként kezelni, a projektekből finanszírozott kutatás és 
fejlesztés (K+F) a SUB-ban jelentős szerepet játszik. 
(A 2012 és 2017 között megszerzett K+F támogatás 
például elég volna a könyvtár kétévi működtetésére.) 
Ahhoz, hogy a döntések ne csak a kényszerítő erők 
hatására szülessenek, hanem egy könyvtár a változá-
sok élére álljon, a szervezeti kultúra átalakítására van 
szükség, az alábbi menedzsment eszköztárral: üzleti 
gondolkodás, projektkultúra, gyakorlati stratégia, 
egyszerű szolgáltatási portfólió, K+F.
A SUB az elmúlt 25 évben közel 50 pozíciót hozott 
létre az új munkafolyamatok támogatására, miköz-
ben 25 pozíciót megszüntettek. Ezek a változások a 
személyzet 25%-át érintették, azaz évente közel 1% 
volt az átalakulások léptéke – ez azt sugallja, hogy a 
felsőoktatási könyvtárak nem változnak elég gyor-
san. Következésképpen további források bevonására 
lenne szükség, hogy felgyorsítsák a változás ütemét, 
többek között a már említett áthidaló finanszírozással 
a pozíciók előzetes betöltése céljából.

(Koltay Tibor)
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88/2019

joHnson, anna marie: connections, conversations, 
and visibility : how the work of academic reference and 
liaison librarians is evolving. – Bibliogr. In: reference & 
user services quarterly. – 58. (2018) 2., p. 91-102.

Kapcsolatok, kommunikáció és láthatóság, avagy hogyan 
változik a tájékoztató és a kapcsolattartó könyvtárosok 
munkája a felsőoktatási könyvtárakban?

Feladatkör; Felsőoktatási könyvtár; Kutatás információel-
látása; munkakör; személyzet; szolgáltatások; Tájékoz-
tató munka

A széles körű áttekintést nyújtó, szakirodalmi szem-
lén alapuló cikk a tájékoztató és kapcsolattartó 
könyvtárosok munkájának perspektíváit mutatja be 
az elmúlt tíz év tükrében. A tájékoztató, szaktájékoz-
tató és kapcsolattartó könyvtáros (reference librarian, 
subject librarian, liaison librarian) terminológiai el-
határolására az utóbbi években nincs szakmai kon-
szenzus, ezért ezeket a szerepköröket a szerző többé-
kevésbé egymás szinonimájaként kezeli.
A tájékoztató könyvtárosok eredetileg a tájékoztató 
pult mögül, később az információs műveltséget ok-
tatva már a katedráról is jól láthatóan vettek részt az 
egyetemek életében. Az online információkeresés 
elterjedése azonban átformálta, sok háttérmunkával 
bővítette és egyben háttérbe is szorította ezt a hagyo-
mányos szerepet. A mesterség címereként is szolgáló 
tájékoztató pultot sok helyen megszüntették.
Ami az állományalakításban való részvételt illeti, a 
tájékoztató könyvtárosok által címenként történő ál-
lománygyarapítást automatizálták. Terjedőben van-
nak a kreatív gyarapítási megoldások, mint az olva-
sói igény alapján történő, az adatokra és a streaming 
médiára koncentráló állományfejlesztés, valamint a 
használati statisztikák és az idézettségi mutatók al-
kalmazása a vételi döntés során. Sok helyen leépítik a 
kézikönyvtári nyomtatott állományt is, hogy növeljék 
a hallgatók tanulótereit – a referensz könyvtár fizikai 
és fogalmi létének eltűnése azonban láthatatlanná 
teszi a tájékoztató könyvtáros munkáját.
Hangsúlyossá vált ugyanakkor a könyvtárosoknak 
az információs műveltség fejlesztésében játszott 
szerepe, ami a hallgatói eredményesség javításával 
együtt érezhetően növeli a könyvtárosi hivatás értékét 
a hallgatók és oktatók szemében. Az online informá-
ciós műveltségi képzések terjedése azonban szintén a 
könyvtáros láthatatlanná válásának irányában hat.

A kutatástámogatás, illetve a teljes kutatási, oktatási 
és tanulási ciklusban való részvétel megköveteli a 
kapcsolattartó könyvtárosi szerep, a kommunikáció 
és a használói igényekre való odafigyelés elmélyí-
tését. Az új feladatok között található a jogkezelés, 
a nyílt hozzáférésű publikálás támogatása, a kuta-
tási adatok gondozása. A nyílt hozzáférésű oktatási 
anyagok létrehozásában való könyvtárosi közremű-
ködésre, vagy akár vezető szerepre több jó példa is 
előfordul a szakirodalomban. Kevesebb említéssel, 
de létező jelenség a tájékoztató könyvtárosok által 
működtetett alkotótér (makerspace) is.
Mindezek mellett számítani kell egyéb kihívásokra 
is, melyek közül az értékelés és a készségek bővítése 
látszik ma a legjelentősebbnek. A tájékoztató és kap-
csolattartó könyvtáros munkájának értékelésére nem 
áll rendelkezésre konkrét modell; a leghasználha-
tóbb útmutatással valószínűleg az ACRL által 2014-
ben kiadott könyv, az Assessing liaison librarians: 
documenting impact for positive change szolgál. A 
kiszélesedő tájékoztató és kapcsolattartó könyvtárosi 
munkához egyre több készségre és egyre sokoldalúbb 
képzettségre van szükség. A szakirodalom szerint 
alapvető a referenszinterjú-készítésben való jártasság, 
de jó, ha a könyvtáros rendelkezik kompetenciákkal a 
konzultáció, a tanítás és a tanácsadás terén, valamint 
tartja a lépést a pedagógiai, a kutatásmódszertani és a 
technológiai fejleményekkel, továbbá konyít a szer-
zői joghoz, az adatkezeléshez és a szoftverekhez. A 
szükségletek és szolgáltatások összehangolása azon-
ban nem egyszerű feladat; a könyvtárosok számára 
nem biztos, hogy elegendő lehetőség van a szakmai 
önképzésre.
A cikk nyilvánvalóvá teszi, hogy a tájékoztató és 
kapcsolattartó könyvtárosoknak szembe kell nézni-
ük az eljelentéktelenedés veszélyével és kihívásával, 
emellett munkájuk gyakran informális, körvonalazat-
lan, nem támaszkodhatnak kifejezetten nekik rendelt 
anyagi forrásokra, nincs biztosítva a továbbképzésük, 
és nem rendelkeznek saját eredményeiket mérő és ér-
tékelő eszközökkel sem. Kétségtelen azonban, hogy 
egyre szorosabban kapcsolódnak az egyetemek célja-
inak megvalósításához, a kutatáshoz és a tanításhoz, 
illetve a hallgatók lemorzsolódásának megakadályo-
zásához. Munkájuk fontos, ezért létszükséglet, hogy 
tudatosítsák szerepüket és növeljék láthatóságukat az 
egyetemi közösség számára.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 79, 80, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 106, 
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115, 116, 117, 119, 123, 124, 125, 128, 131, 137, 
138, 139

Közmûvelôdési könyvtárak  
általában

89/2019

FoBerovÁ, Libuše: Klubová činnost jako vhodná komu-
nitní a vzdělávací aktivita In: Knižnica. – 19. (2018) 3., 
p. 22-25.
res. angol nyelven

a klubtevékenység mint a közösségfejlesztés és a 
használóképzés fontos eszköze

Együttműködés -nemzetközi; Használók képzése; Idős 
olvasó; Közművelődési könyvtár; Megyei könyvtár; Olva-
sókör; rendezvény; Társadalmi követelmények

A Könyvtárak az 50 év felettiek képzéséért című pro-
jektet a demográfiai változás és társadalmi szükségle-
tek (élethosszig tartó tanulás, aktív öregedés) hívták 
életre. A kassai Jan Bocatius Könyvtár vezetésével a 
partnerkönyvtárak (az ostravai Morva-sziléziai Tu-
dományos Könyvtár és a miskolci II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár) a 2016. november 
1-től 2018. október 31-ig tartó Erasmus+ program 
keretében ilyen témájú mobilitási programokat va-
lósítottak meg az Európai Unió támogatásával (58 
750 euró értékben). A célok közé tartozott a szomszé-
dos országok könyvtári tevékenységeinek komplex 
megismerése, cseh, szlovák és magyar sajátosságok-
kal való gazdagítása. A projekt az 50 év felettiekre 
koncentrált, mivel lakossági arányuk folyamatosan 
növekszik.
A kassai klubtevékenységek nagyon sokfélék: Uta-
zást kedvelők klubja; Találd meg őseidet – készíts 
családfát; Igényes olvasók klubja; Kassai irodalmi 
klub; a Mit és hogy olvassunk a kisgyermekek ol-
vasásfejlesztésével foglalkozik; a művészetterápiás 
módszer mellett a Hagyományos hímző klub a kul-
turális örökség őrzését szolgálja. A miskolci klubok 
nagy múltra tekintenek vissza: régóta működik itt 
az Operabarátok klubja, a Horgolda, a Zenetörté-
neti klub, a Nagyitorna. A projekt keretében létrejött 
klubok közé tartozik a Várak, kastélyok, műemlékek; 
az Utazók klubja; a Távnagyi; a Gyógyulat önképző-
kör, amely az egészséges életmóddal foglalkozik; a 

Nyelvklubok között az Orosz nyelv és kultúra igen 
népszerű. Ostravában nem volt hagyományuk a klu-
boknak, a projekt keretében alakították ki azokat kér-
dőíves igényfelmérés alapján. A javasolt témák között 
az információs technológia, az egészséges életmód 
és az agytorna szerepelt leggyakrabban. Rendkívül 
nagy érdeklődés mutatkozott ezek iránt a klubok 
iránt, a létszámuk azonnal betelt. A könyvtárban vé-
gül Ügyes kezek klubja, Egészséges életmód klub, 
Regionális történelmi klub, Könyvtárbarátok klub-
ja, biblioterápiás Biblioklub indult. A társasjátékok 
kölcsönzése ösztönözte a Scrabble klub megalaku-
lását; létrejött a Hasznos információk, Az agytorna, 
A technikusok és az Utazók klubja.
A projekt erősségeit tekintve a csoportos tanulás 
rendkívül motiváló tényező volt, a közösségi kap-
csolatok fejlesztésével egyetemben. A gyengeségek 
között a humán erőforrás említhető: a könyvtáros 
vagy a klubvezető személyén nagyon sok múlott, 
erős és gyenge személyiségek egyaránt előfordultak 
mindkét szerepkörben.
A klubtevékenységek nagy hatással voltak a nyilvános-
ságra, erősítették a könyvtár brandjét, népszerűsítették a 
könyvtári szolgáltatásokat. Az eredmények számokban 
kifejezve a következők: a projektvezető, nagy múltú 
kassai Jan Bocatius Könyvtár (www.vkjb.sk) regiszt-
rált használóinak száma 10 321 fő (a város lakossá-
ga: 240 000 fő), a projektben 7 klubtevékenységet 
valósítottak meg, a nyilvánosság számára szervezett 
alkalmak száma 668, a résztvevők száma 183 217 fő 
volt összesen. A 7 fiókkönyvtárat működtető könyv-
tárban a kölcsönzések száma 400 000 volt, az állo-
mány nagysága 220 000 dokumentum. A könyvtárban 
42 fő dolgozik.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
(www.rfmlib.hu) 1952 óta működik, regisztrált hasz-
nálóinak száma 28 685 (a város lakossága 157 177 
fő). 25 klubot valósítottak meg a projektben, a város-
ban 1571, a megyében 2056 programot szerveztek, 
összesen 1 596 546 fő részvételével. A kölcsönzések 
száma 390 546 volt, a fiókok száma 7, az állomány 
nagysága 1 008 682 könyvtári egység. A munkatár-
sak száma 101 fő.
Az ostravai Morva-sziléziai Tudományos Könyvtár 
(www.svkos.cz) 1951 óta működik, egyidős az egye-
temmel. Nemzeti könyvtári funkcióval is rendelkezik, 
valamint módszertani központja a morva-sziléziai te-
rületnek. A regisztrált használók száma 8015 (a város 
lakossága 290 000 fő). A klubok száma itt 9 volt, a 
nyilvánosság számára 150 rendezvényt szerveztek (a 
kiállítások kivételével). A látogatók száma 800 000 
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volt. Az intézmény mintegy 400 könyvtárat lát el a 
régióban; a kölcsönzések száma 431 085 volt, az ál-
lomány nagysága 1 205 954 egység. A foglalkozta-
tottak száma 71 fő.
A könyvtárakban a projekt fenntartható folytatása az 
érdeklődőktől, az alkalmazottak motivációjától és a 
rendelkezésre álló forrásoktól függ.

(Prókai Margit)

90/2019

marK, niels: Har musikken en fremtid på bibliotekerne? 
In: danmarks biblioteker. – 23. (2019) 2., p. 30-31.

Van-e a zenének jövője a könyvtárakban?

Felmérés; Használói szokások; Kapcsolat intézmények-
kel; Közművelődési könyvtár; Rendezvény; Zenei könyv-
tár; Zenemű

A Dán Digitális Könyvtár megrendelésére Dániá-
ban nemrég széles körű közkönyvtári felmérés ké-
szült a zenei szolgáltatásokról. A könyvtáraknak is 
szembe kell nézniük azzal, hogy a fizikai hordo-
zókon alapú zenefogyasztás drasztikusan csökken, 
így a zenei könyvtári gyűjtemények jelentősége is 
leértékelődik. Az internetes zene dominanciája, a 
streamingszolgáltatások megjelenése egyszerűen 
másfajta szolgáltatási valóságot kényszerít a zenei 
könyvtárosokra. Kultúraközvetítő műveltségüket 
azonban eredményesen tudják kamatoztatni a zenei 
ajánlási tevékenység révén, a határokon átívelő szol-
gáltatásokat nyújtó digitális zenei platformok ugyanis 
vajmi keveset törődnek a zenei tartalomhoz kötődő 
kurátori feladatokkal; itt adódik tehát az a szolgálta-
tási rés, amit a könyvtárak eredményesen betölthet-
nek. A felmérés eredményei azt is kimutatták, hogy 
az életkorral fordítottan arányos a dán zenék hallga-
tottsága, azaz minél fiatalabb valaki, annál kevesebb 
hazai zene jut el hozzá. Ezen a téren is nagy szerepe 
van az említett zenei kurátori feladatkörnek: általa 
minőségi dán zenét tudnak ajánlani a fiatalabb ge-
nerációk számára is.
A könyvtárak másik kapcsolódó tevékenységi terüle-
te a zenének mint a dán kulturális örökség integráns 
részének az élő közvetítése koncertek, zenei rendez-
vények helyszíneként. Állami stratégiai szinten is 
rögzítik, hogy a könyvtáraknak az élő zene bemuta-
tásán keresztül is fontos szerep jut a kulturális örök-
ség közvetítésében. Ennek érdekében a Dán Rádió 

és a közkönyvtári hálózat intézményei között újfajta 
partnerségi modell körvonalazódik.
A válasz tehát adott: van jövője a zenének a köz-
könyvtárakban. Az is egyértelmű, hogy a doku-
mentumalapú tranzakciók ideje ezen a téren lejárt, 
ehelyett a kulturális relációk, kapcsolódási pontok 
megtalálása alapján értelmezhető a zene szerepe a 
könyvtárak digitális és fizikai információs tereiben 
és szolgáltatásaiban.
A felmérés konkrét adatokkal is szolgál a dán zene-
fogyasztási szokásokról. A dánok 86%-a hallgat na-
ponta zenét, jellemzően privát környezetben, gyakran 
utazás közben. Mintegy harmadukhoz jut el a zene 
rendezvények, koncertek alkalmával. A lakosság 
közel fele rádión hallgat zenét, harmaduk streaming 
szolgáltatásokon keresztül; a fiatalok körében azon-
ban a rádió lényegében teljesen teret veszített. A dá-
nok 39%-a hallgat új zenéket heti rendszerességgel. 
A zenei műfajok között uralkodó a pop (68%) és a 
rock (47%), mintegy 20% hallgat komolyzenét, soult 
vagy R&B stílusú zenei alkotásokat. A dán előadók 
közel 30%-os arányban vannak jelen a hallgatott ze-
nék között. Ebből is látszik, hogy a könyvtáraknak 
bőven van mozgásterük a hazai zene bemutatására 
és népszerűsítésére.

(Németh Márton)

Lásd még 74, 94, 114, 130, 136

Megyei könyvtárak
Lásd 83, 89, 122

Városi könyvtárak
Lásd 91, 93, 122

Mozgókönyvtárak

91/2019

BeHrendT, andré: Wissen auf rädern : der neue 
Bücherbus der stadtbibliothek duisburg In: BuB. – 70. 
(2018) 12., p. 708-711.
res. angol és francia nyelven
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a tudás kerekeken érkezik: a duisburgi városi Könyvtár 
új könyvtárbusza

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Hátrányos társadalmi hely-
zetű olvasó; Közművelődési könyvtár; Marketing; Mozgó-
könyvtár; szolgáltatások

A Duisburgi Városi Könyvtár új könyvtárbuszt szer-
zett be, amelyet a finn Kiitokori vállalat a könyvtár 
pontos előírásai szerint alakított ki. A fiatal és idősebb 
látogatók egyaránt jól fogadták az új járművet.
A városi könyvtár közel hat évtizede működtet moz-
gókönyvtári szolgáltatást, amely ma mintegy 500 
ezer lakost lát el több mint 232 négyzetkilométeren. 
1958-ban az első bibliobusz teljes állománya 6900 
tétel volt – ebből 3 ezret tudtak a járművön elhelyez-
ni –, és hetente 12 tervezett helyen állt meg Duisburg 
város területén.
Az internet és a digitális média korában – amikor 
sokan megkérdőjelezik, mennyire megfelelő és rele-
váns egy könyvtárbusz – egyértelműen kijelenthető, 
hogy az új bibliobuszt nagyra értékelik. Technikai 
szempontból semmiképpen sem rosszabb a helyhez 
kötött könyvtárnál, és számos állampolgár számá-
ra nyújt lakóhelyéhez közel egy értékes és gyakran 
használt szolgáltatást. Különösen a társadalmilag 
hátrányos környezetben működő óvodákból és isko-
lákból érkező csoportok látogatása bizonyította, hogy 
sok gyermek a bibliobusz révén találkozik először a 
könyvtárral. Ezek a látogatások ma is a nyelvtanulás 
és az olvasás népszerűsítését szolgálják. Az új könyv-
tárbusz ezenkívül kiváló módja az egész könyvtári 
hálózat népszerűsítésének nemcsak a városon belül, 
hanem oktatási vásárokon és egyéb rendezvényeken 
is, mint például a Nemzetközi Gyermeknapon vagy 
a város különböző részein szervezett kültéri közös-
ségi eseményeken.

(Autoref.)

Tudományos és szakkönyvtárak

92/2019

BäHr, Thomas – scHWaB, Franziska: digitale langzeit-
archivierung an der Technischen Informationsbibliothek : 
daten auf dauer sicher und nutzbar aufbewahren – auch 
als dienstleistung für andere einrichtungen. – Bibliogr. In: 
BuB. – 70. (2018) 11., p. 644-649.
res. angol és francia nyelven

Hosszú távú megőrzés a Leibniz Információs Központban 
(TIB): a biztonságosan tárolt adatok hosszú távú megőr-
zése – más intézmények számára is hozzáférhetően

Együttműködés -szakterületi; Elektronikus könyvtár; Hoz-
záférhetőség; Megőrzés; Munkafolyamat; Szoftver; Tudo-
mányos és szakkönyvtárak

Könyvtári környezetben a digitális megőrzés (német 
rövidítése dLZA = digitale Langzeitarchivierung) a 
feltárt digitális gyűjtemények hosszú távú és bizton-
ságos megőrzését, továbbá használhatóságuk fenn-
tartását jelenti. Ez a tevékenység történhet törvényi 
kötelezettségből adódóan, vagy egy-egy intézmény 
saját elhatározásból vállalhatja a felelősséget digitá-
lis objektumai hosszú távú megőrzéséért. A hanno-
veri Leibniz Információs Központban (Technische 
Informationsbibliothek, TIB) a hosszú távú digitális 
megőrzés a három pilléren nyugvó állományvédelmi 
stratégia egyik alkotóeleme. Szervezetileg az „állo-
mányvédelem és hosszú távú megőrzés” területhez 
tartozik, és magában foglalja az eredeti digitális do-
kumentumok, valamint digitalizált adatok és analóg 
formátumú objektumok megőrzését. A TIB szöveges 
és nem szöveges médiumokat egyaránt archivál kü-
lönböző megőrzési stratégiák felhasználásával.
2009-ben a digitális megőrzésben kísérleti szakasz 
kezdődött annak érdekében, hogy értékeljék egy 
együttműködésen alapuló archiválási rendszer tech-
nikai, szervezési és intézményi követelményeit. Ezt 
a különböző rendszerek összehasonlító elemzése 
követte. A kísérleti szakasz 2011-ben zárult az Ex 
Libris csoport Rosetta nevű platformjának tesztüze-
mű bevezetésével. 2012 óta a TIB és partnerkönyv-
tárai, a ZB MED (a német országos orvostudományi 
könyvtár és élettudományi információs központ), 
valamint a ZBW (a német országos közgazdaság-
tudományi könyvtár – Leibniz Közgazdasági Infor-
mációs Központ) közös digitális megőrzési rendszert 
működtetnek, amelynek keretében az összes digitális 
megőrzésre szánt adatot a három intézmény szakte-
rületei szerint külön-külön archiválják.

(Autoref.)

Lásd még 73, 102, 105, 111, 113, 121, 122, 126, 
133
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Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

93/2019

scHmIdT, Tanja: cliffhanger, Wortsalat, Poesiewolke?! 
Kreative schreibaktionen für jugendliche in der stadt-
bücherei Frankfurt am main. – Bibliogr. In: Bibliotheks-
dienst. – 52. (2018) 10-11., p. 803-810.
res. angol nyelven

Kalandok, szósaláta, költészetfelhő?! Kreatívírás-akciók 
fiatalok számára a Frankfurti Városi Könyvtárban

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Gyermek- és ifjú-
sági olvasók; Használók képzése -gyermekkönyvtárban; 
Ifjúság nevelése olvasásra; Ifjúsági és gyermekkönyvtár; 
Irodalompropaganda; városi könyvtár

Frankfurt am Main 18 nyilvános és több mint száz is-
kolai könyvtára, valamint könyvtárbusza révén remek 
ellátást biztosít a gyermek- és ifjúsági korosztálynak. 
A kölcsönzés a 18 év alattiak számára ingyenes. A 
gyerekek és a fiatalok fontos célcsoportjai a könyv-
tárnak; a fejlesztés fókuszában olyan kulcsterületek 
állnak, mint a könyvek szeretete, az olvasás, az írás, 
a szövegértés, illetve a nyelvi absztrakció képessé-
ge, ezért a szerző jelentős potenciált lát a Frankfurti 
Városi Könyvtár kreatív írásra ösztönző irodalompe-
dagógiai kínálatában.
Pedagógiai megközelítésük a következőkön alapul: 
játszva tanulás; a gyerekek nem csak szereplői, ala-
kítói is egyben a történéseknek; folyamatorientáltság 
(az eredmény másodlagos, a csoportmunka a lényeg); 
továbbá kerülik a gyermekek közötti versengést.
Didaktikai megközelítésük szerint a könyvmegbeszé-
lések, -bemutatók segítségével a gyerekek ki tudják 
fejezni gondolataikat, értelmezéseiket a szövegek 
kapcsán. Ezt kiegészítik a képekről (illusztrációkról) 
folytatott beszélgetések, melyek a képi információs 
műveltséget (visual literacy) fejlesztik. Mindig ún. 
bemelegítő játékokkal kezdik a könyvismertetése-
ket, felolvasásokat, ami megmozgatja a gyerekek 
fantáziáját, s ráhangolja őket a terítékre kerülő ol-
vasmányokra.
Ezeket a célokat szolgálják a könyvtárban a tizen-
éveseknek szervezett kreatív írásra ösztönző ak-
ciók is. Ilyen a kalandos könyvshow (Cliffhanger-
Buchshow), amely a szórakoztató könyvbemutató-
kat ötvözi a kreatív írással a fan-fiction és a web 2.0 
eszközeire építve. Két műből olvasnak fel részlete-

ket, majd egy-egy izgalmas helyen abbahagyják az 
olvasást, a történetek folytatását pedig a fiataloknak 
kell kitalálniuk, amit a rendezvény alatt a könyvtár 
blogján (Cliffhänger – Schreib’ weiter! [Függő-
ben hagyva – Írd tovább!]) csoportmunkában írnak 
meg. (A fiataloknak nem kell saját nevüket adniuk 
ehhez, a blogon csak kitalált néven szerepelnek.) Az 
írásverseny & story slam programoknál a történet-
alkotás mellett az élőszavas előadás kerül előtérbe. 
A résztvevők játékos feladatállomásokon mennek 
végig (például különböző összetevők „szósalátái-
ból” írnak rövid történeteket), végül mikrofonba ol-
vashatják a műveiket. Igazi lírai játékra is sor kerül 
máskor Költészet & játékok címmel, amelynek során 
a kedvet érző fiatalok ismert versek szavai, kifejezé-
sei nyomán dekonstruált „költészetfelhőkből” újszerű 
asszociációkkal új szövegeket formálnak, melyeket 
tovább is írhatnak saját versekké.
Összefoglalóan elmondható, hogy a gyerekek és fi-
atalok körében végzett könyvtárpedagógiai munka 
intenzív folyamat, amely a könyvtárosoktól is állandó 
kreativitást, elkötelezettséget és kíváncsi elfogulat-
lanságot igényel. Számukra az a fizetség, ha a fiatalok 
a rendezvényeken rájönnek, mennyi nyelvi és kreatív 
energia, alkotókészség rejlik bennük.

(Murányi Lajos)

94/2019

suBramanIam, mega [et al.]: using technology to sup-
port equity and inclusion in youth library programming : 
current practices and future opportunities. – Bibliogr. In: 
The library quarterly. – 88. (2018) 4., p. 315-331.

A technológia felhasználása a fiataloknak szervezett 
könyvtári programoknál az egyenlő bánásmód és a be-
fogadás jegyében – a jelenlegi gyakorlat és a jövőbeli 
lehetőségek

Ifjúsági olvasó; Információtechnológia; Közművelődési 
könyvtár; Kommunikáció -használókkal; rendezvény; 
Tár sadalmi követelmények

A közkönyvtárakat már régóta a tanulás fontos szín-
tereiként tartják számon. A jól felszerelt könyvtárak 
ideális helyszínei a technológiával segített tanulás-
nak, de még sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ez az 
állítás minden könyvtárra nézve helytálló legyen.
Az Egyesült Államokban egy kutatás keretében azt 
vizsgálták, hogy hogyan vetik be a könyvtárosok a 
digitálismédia-technológiákat a fiataloknak szerve-



315Könyvtári Figyelõ 2019/2

zett programokhoz, mindenekelőtt a tanulási élmény 
fokozása érdekében, és azért, hogy a fiatalok együtt 
dolgozhassanak társaikkal, kövessék érdeklődési 
területüket és teret engedjenek kreativitásuknak. A 
kutatás korábbi vizsgálatok folytatásaként empiri-
kus adatokat gyűjtött a hálózatos tanulás (connected 
learning) könyvtári alkalmazásáról a fiatalok kö-
rében. Két kérdésre összpontosítottak: 1. milyen 
technológiákat használnak a könyvtárak és milyen 
célra; 2. milyen lehetőségek és kihívások adódnak 
a hálózatos tanulás megvalósításakor. A vizsgálat 
egy szélesebb körű, két egyetem és három könyvtá-
ri partner közreműködésével indult kezdeményezés 
(ConnectedLib) része, amelynek célja egy eszköz-
készlet kifejlesztése a hálózatos tanulás könyvtári 
elősegítésére.
A felmérésben 66 könyvtáros vett részt, velük java-
részt telefonos interjúk készültek. További 26 fővel 
három fókuszcsoportot alakítottak, ők ugyanazokra a 
kérdésekre válaszoltak. A résztvevők a városi, vidé-
ki és nagyvárosi agglomerációs területeket egyaránt 
képviselték.
Megállapították, hogy a megkérdezett 66 könyvtáros 
98%-a alkalmazza valamilyen formában a korszerű 
technológiákat a fiataloknak szervezett könyvtári 
programoknál (pl. tervezőszoftverek, 3D nyomtatás, 
programozás, számítógépes játékok stb. – a digitális 
eszközök és berendezések ingyenes használatával). 
Mind a strukturált, mind a nem strukturált felhaszná-
lási formák előfordulnak (példák: STEAM tematikájú 
foglalkozások – Xbox-játék), továbbá az aktív és a 
passzív használat egyaránt jellemző (példák: Scratch 
programnyelv tanulása – filmnézés). A könyvtáro-

sok szorosan együttműködnek különböző közösségi 
partnerekkel (helyi napközi programokkal, nagyobb 
könyvtárak munkatársaival, iskolákkal, más infor-
mális tanulási helyszínekkel). Igyekeznek a prog-
ramokat a fiatalok érdeklődéséhez igazítani, többek 
között tizenévesekből alakult tanácsadó testületek 
bevonásával. A programokat más, rokon szervezetek 
(YALSA, YOUmedia) hasonló programjait (például 
tanulási laborokat) modellként felhasználva alakítják 
ki. A könyvtárosok mindeközben mentori szerepre 
vállalkoznak, bevezetik a fiatalokat a média haszná-
latába, és tanácsokkal látják el őket.
A hálózatos tanulás elveinek gyakorlatba ültetése 
során a könyvtárosok számos nehézséggel szembe-
sülnek: problémát jelentenek számukra a beillesz-
kedési zavarokkal küzdő fiatalok; nem szeretnének 
pusztán „digitális homokozót” üzemeltetni, hanem 
a valódi hálózatos tanulást szeretnék megvalósítani; 
esetenként gátolják munkájukat az adott könyvtárnak 
a közösségi média használatára vonatkozó előírásai. 
A vizsgálat megállapításai szerint a könyvtárvezetők-
nek és a képzésben dolgozó szakembereknek úgy kell 
a hálózatos tanulást előmozdítaniuk, hogy a képzési 
és továbbképzési kurzusok tananyagában kitérjenek 
az egyenlő elbánás és a befogadás szempontjaira is. 
A sikeres és fenntartható hálózatos tanulási környe-
zet kialakításához és megvalósításához szükség van 
a kutatás és a gyakorlat összekapcsolására, a könyv-
táros-utánpótlás megfelelő kiképzésére és a gyakorló 
könyvtárosok továbbképzésére ezen a területen.

(Hegyközi Ilona)

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Általános kérdések

95/2019

aTKInson, shira – lee, Kirsten: design and implemen-
tation of a study room reservation system : lessons from a 
pilot program using google calendar. – Bibliogr. In: col-
lege & research libraries. – 79. (2018) 7., p. 916-930.

Hogyan tervezzünk meg és vezessünk be egy tanulószo-
ba-foglalási rendszert? egy kísérleti projekt tanulságai a 

google naptár használatával kapcsolatban

Enteriőr; Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Használói 
szokások; Könyvtárhasználat; szoftver; Tervezés

Ahogy a könyvtárak fontolóra veszik a 21. század-
ban betöltött szerepeiket, a felsőoktatási könyvtári 
környezetben a közös munkára alkalmas terek egyre 
fontosabbá válnak. Ez a tanulmány a teremfoglalás 
megvalósítására irányuló törekvések jelentőségét 
egy nagyobb cél, a jól működő közös munkaterek 
megalkotásának részeként tárgyalja, kitérve arra, ho-
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gyan kell hatékonyan menedzselni egy teremfoglalá-
si rendszert. A cikk egy kísérleti projektet mutat be, 
melynek keretében a Fordham Egyetemen, New York 
egyik nagyobb egyetemén megvizsgálták a Google 
Naptár „találkozói időszakok” funkciójának mint 
könyvtári környezetben alkalmazott teremfoglalási 
rendszernek a teljesítőképességét. Egy egy féléves 
felmérés során a személyzet nyomon követte a hasz-
nálati trendeket a különböző használók körében, amit 
a kiválasztott teremfoglalási rendszer hatékonyságá-
nak értékelése követett. Ennek révén megállapítást 
nyert, hogy a Google Naptár technikailag alkalmas 
egy ingyenes, de nagyon alapszintű teremfoglalási 
rendszer biztosítására a felsőoktatási könyvtárak 
számára, mindazonáltal számottevően több karban-
tartást és odafigyelést igényel a személyzet részéről, 
mint a drágább vagy a nyílt forráskódú megoldások. 
A kutatás eredményei felhasználhatók a teremfog-
lalási gyakorlatokkal és rendszerkövetelményekkel 
kapcsolatos jövőbeli döntések megalapozásához.

(Autoref.)

Állomány, állományalakítás

96/2019

TaBacaru, simona: e-preferred approval plan at a 
large academic library : assessment and collection de-
velopment implications. – Bibliogr. In: collection manage-
ment. – 43. (2018) 3., p. 155-176.

E-könyveket előnyben részesítő könyvmegrendelések 
egy nagy egyetemi könyvtárban: értékelés és gyűjte-
ményszervezési vonatkozások

Állomány használata; Állománygyarapítás; egyetemi 
könyvtár; elektronikus könyv; Könyvvásárlás; modern 
könyv; statisztika

Az e-könyveket különböző módokon beszerző felső-
oktatási könyvtáraknak időnként felül kell vizsgál-
niuk állománygyarapítási gyakorlatukat, hogy alkal-
mazkodni tudjanak a változó használói igényekhez. 
Jelen tanulmány a Texasi A & M Egyetem (TAMU) 
könyvtárában tekintette át hét év könyvbeszerzési és 
-használati adatait, hogy választ találjon arra a kér-
désre, beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket a 2010-
ben bevezetett „e-preferált” beszerzési terv.

A TAMU könyvtára több mint 68 ezer hallgatót és 
közel ötezer oktatót szolgál ki. A 2010 őszétől ér-
vényben lévő e-preferált beszerzési tervhez téma-
körönként meghatározták, hogy nyomtatott vagy 
elektronikus formátumban kívánják szolgáltatni a 
könyveket: 56 témakörben e-formátumot állítottak 
be, 10 témakörben nyomtatottat, 7 témakörben pedig 
a tervek szerint vegyesen szerezték be a különböző 
formátumokat. A vétel két módon történt: egyrészt a 
forgalmazó (GOBI Library Solutions) által az előze-
tes beállítások alapján automatikusan felkínált köny-
vek megvásárlásával (approval plan), másrészt konk-
rét címmegrendelések útján. A felmérés során a 2010. 
09. 01. és 2017. 08. 31. közötti vételi és használati 
adatokat vizsgálták meg formátum, beszerzési mód, 
témakör és használat szerint. Az adatokat a GOBI 
adatbázisa, a könyvtár IKR-je és a COUNTER Book 
Report segítségével összesítették. A közvetlen hasz-
nálói igényeken alapuló könyvbeszerzést (Demand 
Driven Acquisitions) nem vették figyelembe, ahogy 
a könyvtáron belül helyben használt dokumentumo-
kat sem. Az e-könyvek esetében egy könyv(fejezet) 
megtekintését ekvivalensnek tekintették egy hagyo-
mányos könyvkölcsönzéssel.
Hét év alatt a TAMU könyvtára összesen 128 454 
könyvet szerzett be (ezek közül 101 438 érkezett 
approval plan útján, 27 016 pedig címenkénti meg-
rendeléssel). A felmérés fő tanulsága, hogy hiába volt 
az elektronikus a preferált formátum a tudományterü-
letek többségében, a beszerzések 78%-a (az approval 
plan szerinti és a címenkénti megrendelések eseté-
ben egyaránt) mégis nyomtatott könyv volt. (Az 56 
e-preferált témakör tekintetében az approval plan 
esetében 41% volt az e-könyvek aránya, a címenkénti 
megrendeléseknél pedig mindössze 32%.) Ennek leg-
főbb oka egy olyan előzetes specifikáció, miszerint 
ha egy könyv e-változata nem érhető el nyolc héttel 
a nyomtatott változat megjelenése után, a könyvtár a 
nyomtatott változatot szerzi be. Mindazonáltal 2010 
és 2017 között az e-könyvek vételi arányának növe-
kedése volt kimutatható: a 2017-es pénzügyi évben 
a beszerzett e-könyvek száma már mind az approval 
plan szerinti, mind a címenkénti megrendelések kö-
rében meghaladta a nyomtatott könyvekét.
Ami a használatot illeti, hétéves időtávlatban a legna-
gyobb arányban a címenként megrendelt e-könyeket 
forgatták (59%), ezt követték a címenként megren-
delt nyomtatott könyvek (55%), az approval planes 
e-könyvek (49%), végül az approval planes nyomta-
tott könyvek (39%). Általános trend, hogy a könyvek 
kihasználtsága idővel kimutathatóan nő. Hogy pon-
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tosabb képet kapjanak az aktuális igényekről, külön 
vizsgálták a könyvek állományba kerülésüket követő 
első évben elért használati adatait. Megállapítható, 
hogy 2015 óta jelentősen csökkent a beszerzett új 
e-könyvek használata, az approval planes e-könyvek 
esetében 16%-ra, a címenkénti beszerzéseknél 32%-
ra. Mindez összhangban van az e-könyvek piacán 
tapasztalható visszaeséssel.
A témakörök szerinti elemzés fő tanulsága, hogy a 
bölcsészettudományok terén, noha jellemzően print-
preferált formátumot állítottak be, az e-könyvek nép-
szerűsége a vártnál nagyobb volt. Ugyanígy bizonyos 
e-preferált témakörökben is előfordultak kiugróan 
sokat forgatott nyomtatott könyvek. Mindez azt jel-
zi, hogy a beszerzési beállítások felülvizsgálatára 
van szükség. Az adatok segíthetnek kijelölni azokat 
a témaköröket is, melyeknél a címenkénti beszerzés 
nem ad többletet a kihasználtság vonatkozásában, így 
ezek esetében meg lehet fontolni az approval planek 
dominánsabb használatát.
A cél mindenképpen az, hogy a használói igények 
szerint hozzák egyensúlyba a könyvbeszerzés külön-
böző módjait és formátumait, annak érdekében, hogy 
jobban támogatni tudják az egyetemen folyó oktatási 
és kutatási tevékenységeket.

(Szabó Piroska)

97/2019

WalKer, Kevin W. – arTHur, michael a.: judging the 
need for and value of dda in an academic research li-
brary setting. – Bibliogr. In: The journal of academic librar-
ianship. – 44. (2018) 5., p. 650-662.

a használói igényeken alapuló könyvbeszerzés (dda) 
több szempontú vizsgálata felsőoktatási könyvtári kör-
nyezetben

Állomány használata; Állománygyarapítás; Felsőokta-
tási könyvtár; gazdaságosság -könyvtárban; Használó; 
Igény; Könyvvásárlás; statisztika

A cikk a felsőoktatási tudományos könyvtári környe-
zetben való, használói igényeken alapuló könyvbe-
szerzés (demand-driven acquisitions, DDA) egy több 
fázisú vizsgálatának eredményeit adja közre. A helyi 
gyűjteményeket Trueswell (1969) gyakran idézett 
80/20-as szabályának kontextusában értékelve, jelen 
kutatás első fázisa a könyvtári gyűjteményszervezés 
„készenléti” (just-in-case) megközelítésének tökélet-
lenségét igazolja. Ezt követően a második fázis érté-

keli a DDA mint „szükség szerinti” (just-in-time) ál-
lománygyarapítási megoldás játhatóságát, amely rég-
óta keresett választ jelenthet a legtöbb felsőoktatási 
könyvtári gyűjteményt sújtó alacsony kihasználtságú 
címek problémájára. 16 hónap adataira támaszkod-
va a kutatás tüzetesen megvizsgálja a DDA-nak a 
hagyományosan megvásárolt címekhez viszonyított 
értékét, két fő tényező szerint: a beszerzések tárgy-
köri profilja és összesített használati adatai alapján. 
Emellett a hasznosság mint értékparadigma, illetve 
a könyvtári gyűjteményekben megvalósuló „beszer-
zés–használat egyensúly” fogalma biztosít elméleti 
keretet a DDA viszonylagos értékének meghatározá-
sához. Tartalmi vagy tárgyköri szempontból a kutatás 
elhanyagolható eltéréseket mutatott ki a DDA-hoz 
és a hagyományosan megvásárolt anyagokhoz kap-
csolódó beszerzési mintázatok között. Ezzel együtt a 
DDA-címeket sokkal magasabb használati mutatók 
jellemzik, következésképpen feltűnően alacsonyabb 
egy használatra vetített költség és összességében na-
gyobb érték társul hozzájuk.

(Autoref.)

Lásd még 99, 127

Állományvédelem

98/2019

grossmann, marcel [et al.]: Bestandsmonitoring in 
kulturellen einrichtungen : das open-source-Framework 
monTreal. – Bibliogr. In: aBI-Technik. – 38. (2018) 4., p. 
344-353.
res. angol nyelven

Az állomány állapotának figyelemmel kísérése kulturális in-
tézményekben: a nyílt forráskódú MonTreAL keretrendszer

Állományvédelem; egyetemi könyvtár; Épületgépészet; 
Könyvegészségügy; Információtechnológia; raktár

A Bambergi Egyetem Könyvtára (https://www.uni-
bamberg.de/ub/) különböző raktárakban tárolja állo-
mányát, melyek egy része régi műemlék épületekben 
található. Az esetlegesen bekövetkező elektromos 
zárlat, páratartalom-kilengés, beázás stb. miatti károk 
elkerülése érdekében állandó ellenőrzésre van szük-
ség a raktárakban, ami nem kevés idő- és munkaráfor-
dítást igényel. Ezért a könyvtárosok olyan rugalmas 
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és megfizethető technológiai lehetőséget kerestek, 
melynek segítségével áthidalható ez a probléma.
A meglévő megoldások áttekintése után kiderült, 
nem létezik jelenleg könyvtári célú, klimatikus vi-
szonyokat monitorozó nyílt forráskódú alkalmazás, 
csak laboratóriumi, egészségügyi stb. felhasználású, 
de a szenzoros, mikroszámítógépes technológia és a 
szoftverek rendelkezésre állnak.
A tanulmány ezután részletesen ismerteti a Bam berg-
ben alkalmazott rendszer elemeit, hardveres és szoft-
veres megoldásait (Raspberry Pi mikroszámítógép, 
docker container, docker swarm, NSQ osztott plat-
form a valós idejű információszerzésre stb.), valamint 
az összetevőket integráló úgynevezett MonTreAL 
(Monitoring the Treasures of All Libraries) keretrend-
szer architektúráját és működését. A szerzők kitérnek 
a kiépítés költségeire is.
A rendszert 2018 elején próbálták ki; lényege, hogy a 
szenzorok által begyűjtött adatokat a MonTreAL egy 
adatbankba gyűjti, majd egy kijelzőn megjeleníti. Ha 
a hőmérséklet eltérne a 18 foktól (+/-2°C), illetve a 
relatív páratartalom az 50%-tól (+/-5%), a MonTreAL 
elektronikus levelet küld az illető részleg vezetőjé-
nek. (2018-ban 12 mikroszámítógép és 19 szenzor 
szolgálta ki a könyvtár hét raktárát, a kölcsönzési 
pultot, az olvasótermet és a szervertermet.)
Összegezve elmondható, hogy az üzemeltetés során 
szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudták a projekt 
továbbfejlesztése során. Például 2018 elején abba-
maradt az ASH 2200-es szenzor forgalmazása, de 
már beszerezték a könyvtárban a MonTreAL elin-
dításához szükséges mennyiséget; a jövőben, mivel 
a szenzorokat félévenként karban kell tartani, és az 
elemeket kicserélni, inkább vezetékes technológiára 
térnek át. A klímaellenőrzést a raktárakon kívüli mun-
katerületekre is kiterjesztették, melynek során egy 
épületgépészeti hibára is fény derült. Elmondható, 
hogy egy olyan digitális platform, mint a MonTreAL, 
segít a kulturális intézményeknek a páratartalmat és a 
hőmérsékletet valós időben ellenőrizni, és az adatokat 
dokumentálni az illetékesek számára.

(Murányi Lajos)

Lásd még 92

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

99/2019

WIssel, Kathryn m. – deluca, lisa: Telling the story of 
a collection with visualizations : a case study. – Bibliogr. 
In: collection management. – 43. (2018) 4., p. 264-275.

Egy gyűjtemény története adatvizualizációval elbeszélve: 
esettanulmány

Állományelemzés; Felsőoktatási könyvtár; Honlap; Külön-
gyűjtemény; Marketing; Szoftver

A használók és a kutatók egyre nagyobb valószínűség-
gel találkoznak először egy gyűjteménnyel a digitális 
térben, mintsem a fizikai térben. Ez a cikk áttekinti, 
hogyan használhatja az adatvizualizációt egy felsőok-
tatási könyvtár arra a célra, hogy népszerűsítsen egy 
különgyűjteményt a távoli használók körében. Annak 
érdekében, hogy felhívják a figyelmet a Seton Hall 
Egyetem Valente Italianisztikai Könyvtárára, amely 
az Egyesült Államok egyik legnagyobb olasz vonat-
kozású gyűjteménye, a szakreferens könyvtárosok 
fontolóra vették, hogyan lehetne a használókhoz kö-
zelebb hozni és körülírni a gyűjteményt a katalógus 
keresőmezőjén és keresési szűrőin túl. A rekordok 
adatai között megtalálható, jelentőségteljesnek ítélt 
információk számbavétele után a szerzők elvégezték 
az adatok learatását, tisztítását és bányászatát az ér-
dekes gyűjteményi fazetták létrehozása érdekében. 
Az adatokból különböző vizualizációk készültek, és 
a szerzők feltárják, hogy ezek jobban áttekinthetővé 
teszik-e a gyűjteményt és segítenek-e elmesélni a 
történetét, ahogy azt is, hogy felidézik-e a böngészés 
élményét az online használó számára.

(Autoref.)

Lásd még 100, 139

Raktározás
Lásd 98
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Feldolgozó munka

100/2019

BalsTer, Kevin – rendall, robert – sHrader, 
Tina: linked serial data : mapping the conser standard 
record to BIBFrame. – Bibliogr. In: cataloging & clas-
sification quarterly. – 56. (2018) 2-3., p. 251-261.

Időszaki kiadványok kapcsolt adatokkal: a CONSER 
standard record leképezése a BIBFrame-re

Besorolási adatok egységesítése; dokumentumleírási 
szabályzat; Feldolgozó munka; Formátum -gépi; gépi 
dokumentumleírás; Időszaki kiadvány

Az amerikai közös katalogizálási program (Prog-
ram for Cooperative Cataloging, PCC) időszaki 
kiadványokkal foglalkozó CONSER alprogramja 
2015-ben speciális szakmai munkacsoportot alakított, 
amelynek feladata az időszaki kiadványok MARC-
környezetre kifejlesztett, RDA-alapú katalogizálá-
si sablonja (CONSER Standard Record, CSR) és a 
BIBFRAME közötti megfeleltetés kidolgozása volt. 
A munkacsoport megállapította, hogy a MARC kon-
verziója adatvesztés nélkül elvégezhető a Library of 
Congress BIBFRAME-ontológiájának első, majd a 
2016-ban közzétett második verziójával is. Ugyanak-
kor kiderült, hogy a szótár több ponton módosításra 
vagy kiegészítésre szorul annak érdekében, hogy az 
időszaki kiadványok leírásának minden adatelemét 
rögzíthetővé és megfelelően visszakereshetővé tegye. 
Ez a munka csak többoldalú együttműködés kereté-
ben valósulhat meg.
A problémákat a szakértők négy nagy téma köré cso-
portosították. Az első a leírások módosításának kér-
dése – időszaki kiadványoknál gyakran előfordulhat, 
hogy a leírást a kiadvány változásainak követése, az 
információk későbbi kiegészítése vagy hibajavítás 
céljából módosítani kell. Ilyen eset például, amikor 
megváltozik egy folyóirat megjelenésének gyako-
risága vagy számozásmódja (pl. évfolyam/lapszám 
helyett év/lapszám). A BIBFRAME date tulajdonsága 
jelenleg nem ad lehetőséget a rögzített adat minősí-
tésére (kezdő vagy végdátum stb.), így az időszaki 
kiadványok változásainak követése nem megoldott 
a szótár struktúráján belül. A munkacsoport azon-
ban felhívja a figyelmet, hogy a más ontológiákban, 
például a PRESSoo-ban alkalmazott jó gyakorlatok 
könnyen átemelhetők a BIBFRAME-be.

A második jelentős problémakört a literálok alkalma-
zása jelenti, amelyek a forrás azonosítására kiválóan 
megfelelnek, ám gépi feldolgozásra nem alkalmasak. 
A cikk szerzői szerint az RDA, és így a CSR alap-
vetően karakterlánc (tehát nem URI) formájában 
írja elő a megjelenési adatok megadását; ehelyett a 
linkeket sokkal eredményesebben lehetne használni 
a visszakeresés során. Egy további javaslat ismét a 
dátumok kezelésére vonatkozik: a tanulmány ezek 
esetében ún. típusos literálok alkalmazását ajánlja, 
amelyek segítségével a gépi feldolgozás számára is 
megadhatóvá válik, hogy egy-egy dátumformátumú 
adatnak mi a jelentése (pl. a megjelenés dátuma-e 
vagy a megszűnésé.)
A harmadik csoportba a számozási adatok keze-
lésének problémái tartoznak. A BIBFRAME ezek 
esetében, bár tartalmaz használható tulajdonságokat 
(firstIssue, lastIssue), az ezekhez rendelt adattípus 
ugyancsak a literál, amiből a fentebb ismertetett 
problémák adódnak. A szöveges tartalom URI-val 
való helyettesítése könnyebbé teheti az entitások 
közötti kapcsolatok kialakítását, például minden lap-
számot hozzá lehetne kötni az időszaki kiadvány (a 
BIBFRAME-ben Instance) leírásához. Nem minden 
esetben indokolt azonban minden egyes részegység 
leírása, így szükséges más, összefoglaló szinten tör-
ténő megoldások kidolgozása is.
Végül a negyedik témakör az alkalmazandó fogal-
mi modellek körül rajzolódik ki. Az FRBR-en ala-
puló RDA katalogizálási szabályzat az entitások 
négy szintjét különbözteti meg (Work, Expression, 
Manifestation, Item), míg a BIBFRAME hierachiája 
háromszintű (Work, Instance, Item), így a BIBFRAME 
a művek és kifejezési formák ismérveit egyaránt a 
Work osztályba sorolja, ami miatt a két modell kö-
zötti megfeleltetés figyelmes és körültekintő munkát 
igényel. Ez az időszaki kiadványok kérdését any-
nyiban érinti, hogy bizonyos kapcsolatok a kifeje-
zési formák szintjén, vagy éppen mű és kifejezési 
forma viszonyaként kezelendők az RDA szerint – a 
BIBFRAME-nél azonban mindezek egyaránt művek 
kapcsolataiként határozódnak meg. A szerzők szá-
molnak azzal, hogy a cikk írásának idején még csak 
tervezet formájában létező Könyvtári Referenciamo-
dell (Library Reference Model, LRM), valamint az 
ISSN-szabvány napirenden lévő módosítása további 
kérdéseket, problémákat vet majd fel.

(Hubay Miklós)
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101/2019

gendIna, n. I. – KolKova, n. I.: metodika formali-
zovannogo annotirovaniâ internet-resursov In: Naučnye 
i tehničeskie biblioteki. – (2018) 8., p. 48-65.
res. angol nyelven

Internetes források formalizált annotálásának módszer-
tana

annotáció; dokumentációs feldolgozás; Internet; mód-
szertani útmutató

A cikk az információtechnológia változásait tárgyal-
ja, valamint a könyvtárak igényét új módszerek iránt 
az információ analitikus-szintetikus feldolgozásában. 
A szerzők ismertetik az annotálás 2000 és 2017 kö-
zötti irodalmát áttekintő kutatásuk eredményeit, to-
vábbá vizsgálják az internetes forrásokra vonatkozó 
annotációk készítésének gyakorlatát. Megállapítják, 
hogy hiányoznak a honlapok, portálok, blogok an-
notálásával foglalkozó tanulmányok. Szükségesnek 
tartják az annotálás terminológiájának korszerű-
sítését, és pontosítják az „internetes források”, az 
„internetes források annotálása” és az „annotáció” 
definícióit. Jellemzik az elektronikus kalauzok ké-
szítéséhez szükséges annotációk alapvető típusait, 
úgymint tájékoztató és ajánló, kibővített és rövid, le-
író és referatív jellegű. Módszertant ajánlanak a hon-
lapok formalizált annotálására, hogy megkönnyítsék 
a könyvtárak számára az internetes források elektro-
nikus kalauzának összeállítását. Az annotációk leírt 
struktúrája négy blokkból áll: azonosító, tematikus 
(tartalmi), szolgáltatási és kronologikus. Az annotá-
ciót a típusa és a rendeltetése befolyásolja. Az anno-
táció típusának megfelelően a szerzők bemutatják az 
egyes szemantikus blokkok összetételét. Rámutatnak 
a technológiai műveletek következetességének fon-
tosságára az annotálás során. Kiemelik az internetes 
források formalizált annotálásának előnyeit: keve-
sebb intellektuális és időráfordítás, az annotációk 
minőségének javulása.

(Autoref.)

Lásd még 78, 102, 139

Katalógusok

102/2019

mugrIdge, rebecca l. [et al.]: Benchmarking vended 

authority control practices in arl libraries. – Bibliogr. In: 
Technical services quarterly. – 35. (2018) 4., p. 323-337.

szállítók igénybevétele a besorolási (authority) rekordok 
kezelésére az arl tagkönyvtáraiban

adatbázis-szolgáltató vállalat; Besorolási adatok egy-
ségesítése; Feldolgozó munka; Felmérés; Integrált gépi 
rendszer; online katalógus; Tudományos és szakkönyv-
tárak

A besorolási adatok ellenőrzése (authority control) 
kulcsfontosságú az online katalógusok minősége 
és integritásuk fenntartása szempontjából. Annak 
érdekében, hogy felmérjék a beszállítók szerepét a 
besorolásiadat-fájlok fejlesztésében és a meglévő 
katalógusrekordok kezelésében, a szerzők egy felmé-
rést készítettek az Association of Research Libraries 
(ARL) tagkönyvtárai körében.
Az intézményekre vonatkozó főbb adatokon túl a 
kutatásban információkat gyűjtöttek az authority 
fájlok használatáról és a besorolásiadat-rekordokat 
frissítő szolgáltatásokról, a forgalmazók katalogizá-
lási gyakorlatban jelenleg betöltött szerepéről és a 
könyvtárak ehhez kapcsolódó jövőbeli terveiről is. 
A trendek azonosítása mellett arra törekedtek, hogy 
a felmérés eredményei teljesítményértékelésként 
is helytálljanak, és segítséget jelenthessenek más 
könyvtárak számára, hogy azok felülvizsgálhassák 
besorolásiadat-ellenőrzési gyakorlatukat, és megfon-
tolhassák a szállítók (szolgáltatók) igénybevételét az 
authority controlhoz.
A szerzők a kérdőívet a SurveyMonkey szoftver se-
gítségével készítették és értékelték. A felmérés 2016 
februárjától 2016 áprilisáig tartott. Összesen 71 
könyvtár vett részt a kutatásban, végül ezek közül 65 
könyvtár adatai szolgáltak az elemzés alapjául. A vá-
laszadó könyvtárak (70,77% nyilvános, 29,23% nem 
nyilvános intézmény része) közül a legtöbb (24,62%) 
az Ex Libris Voyager integrált könyvtári rendszerét 
használta, melyet sorban az Ex Libris Alma és az 
Innovative Interfaces Sierra IKR-je követett.
A kérdőív adatai alapján a tudományos könyvtárak 
igen nagy része (90,77%) kezel authority fájlokat 
az integrált könyvtári rendszerében, az esetek el-
söprő többségében a Library of Congress név- vagy 
tárgyszókészletéből (96,67%, illetve 95%). Az in-
tézmények közel háromnegyede (72,58%) alkalmaz 
beszállítókat forrásként besorolásiadat-rekordjaihoz 
(pl. Backstage Library Works, Peter Ward, Marcive), 
mások az OCLC WorldCatből és egyéb helyekről 
szerzik be az authority rekordokat. Több könyvtár 
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részére az Alma könyvtári szolgáltatási platform biz-
tosít besorolásiadat-rekordokat. Az authorityrekord-
frissítések a legtöbb könyvtár (44,07%) esetében 
havi gyakoriságúak. Meglepően nagyszámú intéz-
mény (41,27%) maga végzi a helyi authority fájlok 
létrehozását és karbantartását, aminek oka az, hogy 
a nemzeti besorolásiadat-állományok nem felelnek 
meg minden könyvtár igényeinek. A kooperatív kata-
logizálási programban részt vevő könyvtárak körében 
a NACO (Name Authority Cooperative Program) a 
legelterjedtebb (84,23%).
Ami a kurrens katalogizálás során alkalmazott beso-
rolásiadat-ellenőrzést illeti, a válaszadó könyvtárak 
56,45%-a küldi el bibliográfiai rekordjait feldolgo-
zásra egy szállítónak (jellemzően havi rendszeresség-
gel); 50%-uk futtat le szkripeteket és készít összesí-
téseket az IKR-ben a rekordok javítására; 41,94% 
egyesével végzi a szükséges módosításokat; 30,65% 
pedig a csoportos módosítás (batch processing) esz-
közével él.
A válaszadó könyvtárak közel fele tervez új IKR-re 
váltani a következő három évben. Ennél valamivel 
nagyobb arányban (60%) szándékoznak módosítani 
a besorolási adatok kezelésével kapcsolatos jelenlegi 
gyakorlatukon.
A felmérés során nyilvánvalóvá vált, hogy a potenciá-
lis szállítók száma az utóbbi két évtizedben csökkent. 
Az értékesítők authority controlban betöltött szerepe 
azonban továbbra is meghatározó annak érdekében, 
hogy a könyvtárak fenn tudják tartani katalógusaik 
integritását és pontosságát. Ugyanakkor a válaszadó 
könyvtárak közel fele (52,5%) jelezte, hogy tovább-
ra sem tud naprakész maradni a besorolási adatok 
ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatai terén. Lehetsé-
ges, hogy egy új kommunikációs metaadat-formátum 
(pl. a BIBFRAME) esetleges implementálása és a 
szélesebb körben elterjedő linked data technológia 
megoldhatja majd e munkafolyamat- és munkater-
helésbeli problémákat.

(Pápai Dóra)

Lásd még 103

Információkeresés

103/2019

rIgda, christine – Hoogland, margaret – morales, 
Jessica: “But I just want a book!” Is your discovery layer 

meeting your users’ needs?. – Bibliogr. In: journal of web 
librarianship. – 12. (2018) 4., p. 246-260.

„De én csak egy könyvet szeretnék!” Megfelel-e a könyv-
tár keresőfelülete a használók igényeinek?

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Gépi információkere-
sési rendszer; Használó; Használók képzése -felsőokta-
tásban; Igény; online katalógus

2016 januárjában a Toledói Egyetem (Ohio, USA) 
könyvtára keresőfelületeként bevezette az EBSCO 
Discovery Services (EDS) szolgáltatását. A könyv-
tár ügyintézői kétségbe vonták, hogy a használók 
meg tudják-e találni az EDS-ben a konzorciumi 
anyagokat, ezért egy munkacsoportot állítottak ösz-
sze egy kísérleti használhatósági teszt elvégzésére. 
A munkacsoport demográfiai adatokat gyűjtött 25 
tanulóról, majd a felmérés alanyainak hat feladatot 
kellett elvégezniük, miközben a képernyőképeiket 
rögzítették. Az eredmények szerint a résztvevők a 
könyveket kivéve könnyedén megtalálták a legtöbb 
dokumentumot, továbbá a nyitott kérdéseknél számos 
hallgató azután is folytatta a keresést, hogy releváns 
találatokat kapott. Hogy kiderítsék, miért nem találták 
meg a résztvevők a könyveket, a munkacsoport kon-
zultált az EBSCO-val, és felfedeztek egy konfigurá-
ciós problémát, amelyet könnyen orvosolni tudtak a 
dokumentumtipológiai leképezési táblák módosításá-
val, illetve a nyomtatott könyvekre vonatkozó szűrési 
lehetőség hozzáadásával. Ami a keresés sikerességét 
illeti, nehezebb meghatározni a problémát, és a mun-
kacsoport nézete szerint legalábbis részben a könyv-
tári használóképzés hiánya okolható. A könyvtárak 
jelentős forrásokat fektetnek a keresőfelületekbe. Ha 
a használóknak nehézséget jelent a kezelésük vagy 
a beadványaikhoz szükséges releváns szakirodalom 
felkutatása, a könyvtáraknak szembe kell nézniük 
ezzel a problémával, amire az egyik lehetséges meg-
oldást a használóképzés jelenti. Ez a kísérleti kutatás 
beszámol arról, milyen változtatásokat eszközölt az 
egyetemi könyvtár, hogy könnyebben kezelhetővé 
tegye az EDS-t a használói számára.

(Autoref.)

Lásd még 78, 129
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Olvasószolgálat, tájékoztatómunka

104/2019

HervIeux, sandy – Tummon, nikki: let’s chat : the art 
of virtual reference instruction. – Bibliogr. In: reference 
services review. – 46. (2018) 4., p. 529-542.

csevegjünk! Használóképzés virtuális referenszszolgálta-
tá son keresztül

egyetemi könyvtár; Felmérés; Használók képzése -fel-
sőoktatásban; Információs műveltség; Olvasószolgálat; 
Tájékoztató munka

A virtuális referenszszolgáltatás gyakori a felső-
oktatási és szakkönyvtárakban. A kanadai McGill 
Egyetem Könyvtára 2006-ban indította el chates 
szolgáltatását a QuestionPoint platformon; tanév 
közben heti 35 órában, nyáron heti 25 órában átlago-
san 31 könyvtáros válaszol a használók kérdéseire. 
A rekordszámú chates aktivitást hozó 2017-es évet 
követően a könyvtár lehetőséget látott arra, hogy 
erősítse az információs műveltségi képzés szerepét 
a virtuális referenszen belül. Annak vizsgálatára, 
hogy a könyvtárosok hányszor és miképp nyújtanak 
információs műveltséggel kapcsolatos tájékoztatást 
a chatszolgáltatás keretében, a QuestionPoint szoft-
ver segítségével mennyiségi elemzést végeztek a 
2017/2018-as tanév chatbeszélgetéseinek átiratain. 
A kutatás kettős célt szolgált: egyrészt fel kívánták 
tárni az információs műveltség oktatásának további 
lehetőségeit, másrészt az eredmények birtokában azo-
nosítani kívánták a hallgatók igényeit ezen a téren.
A vizsgált időszakban 3395 chates interakcióra ke-
rült sor; az elemzéshez célzott mintavétellel 590 
beszélgetést különítettek el, amelyeket esetek és té-
makörök szerint kategorizáltak. Megállapítást nyert, 
hogy a chatelések 51%-a nem a használóképzés cél-
ját szolgálta, hanem túlnyomórészt a mindennapi 
ügymenettel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. A 
feltett kérdések többsége a kölcsönzésre, a könyvtár-
használati tudnivalókra, a könyvtárközi kölcsönzés-
re vagy technikai problémák megoldására irányult, 
azaz olyan információkra, melyek eleve olvasható-
ak a könyvtár honlapján. Azok a chatbeszélgetések, 
amelyek az információs műveltséggel hozhatók 
összefüggésbe, a következőképpen oszlottak meg: 
a használók információs műveltségi tájékoztatást 
kértek és kaptak (13%); a használók nem kértek, de 
kaptak információs műveltségi tájékoztatást (10%); 

a használók kértek, de nem kaptak információs mű-
veltségi tájékoztatást (4%); a használók nem kértek 
és nem kaptak információs műveltségi tájékoztatást, 
noha a téma miatt kaphattak volna (14%); a kérdéssel 
a használókat továbbirányították egy szaktájékoztató 
könyvtároshoz (8%).
A valóban információs műveltségi képzési célokat 
megvalósító chatbeszélgetések a célzott hasz ná ló-
képzés példái, amelyek széles eszköztárral támogat-
ják a hallgatók tanulmányait, elsősorban „lépésről 
lépésre” útmutatókkal és szakirodalmi ajánlókkal. 
A legaktívabb hónapok – október, november, feb-
ruár és március – egybeestek az egyetem szorgalmi 
időszakával, tükrözve a hallgatók számára feladott 
beadandók és az ezek megoldásához igényelt online 
segítségkérések nagy számát.
A könyvtár a kutatás eredményei alapján a jövőben to-
vább kívánja képezni a virtuális referenszszolgáltatást 
nyújtó könyvtárosokat, hogy a legjobb gyakorlatok 
alapján fejlesszék saját chates tájékoztatói kompe-
tenciáikat és módszertani eszköztárukat. Többek 
között olyan további információs műveltségi útmu-
tatókat (LibGuides) dolgoznának ki, melyeket online 
chatbeszélgetésekben is meg lehet osztani a hasz-
nálókkal. Tekintettel az információs műveltséggel 
nem összefüggő kérdések magas számára és azok 
témájára, érdemes a könyvtárismertetőket, könyvtár-
használati útmutatókat és videotartalmakat a tapasz-
talatoknak megfelelően módosítani, illetve kiemelni 
a könyvtár fontos és hasznos tudnivalóinak fellelhe-
tőségét a webes felületeken. A könyvtár honlapjá-
nak fejlesztése során is érdemes figyelembe venni 
a chatszolgáltatásokból levont következtetéseket, és 
áttervezni a navigációs felületet és a designt annak 
érdekében, hogy a használók könnyebben megtalál-
hassák a számukra fontos információkat.

(Bódog András)

105/2019

IvanovsKIj, Aleksandr Aleksandrovič – TKAčEVA, 
ekaterina vasil’evna: Tehnologiâ sovremennoj sistemy 
izbiratel’nogo rastprostraneniâ informacii v Biblioteke po 
estestvennym naukam ran. – Bibliogr. In: Biblioteko-
vedenie. – (2018) 5., p. 513-522.
res. angol nyelven

A szelektív szétsugárzó tájékoztatás korszerű rendszeré-
nek technológiája az oroszországi Tudományos akadé-
mia Természettudományi Könyvtárában
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Adatbázis; Akadémiai könyvtár; Figyelőszolgálat; Gépi 
információkeresés; Tájékoztatás -természettudományi

A szelektív szétsugárzó tájékoztatás (közismert angol 
rövidítése: SDI) még ma is az egyik kulcsfontosságú 
könyvtári információs szolgáltatás, amelyet az Orosz-
országi Tudományos Akadémia Természettudomá-
nyi Könyvtára (BEN RAN) is a kezdetektől fogva 
nyújt, először az orosz VINITI RAN, majd nemzet-
közi adatbázisok alapján. Az 1990-es évek végén 
megváltoztak az állománygyarapítási lehetőségek, 
az internet fejlődésével a használók a referáló adat-
bázisokból kapott információk mellett a dokumentu-
mok teljes szövegét is igényelték. Az új SDI rendszer 
célja a személyre szabott információk szolgáltatása 
lett. A használók két lehetőség közül választhatnak: 
megadhatják, hogy mely folyóiratokból vagy adott 
téma szerint kérik a tájékoztatást. A rendszerben mind 
a publikált dokumentumokról, mind a „megjelenés 
alatt” jelzővel ellátottakról van információ; a másik 
újdonság, hogy az időszaki kiadványok mellett min-
den olyan dokumentum megtalálható, amelynek van 
elektronikus változata.
Az információkat a Web of Science és a Scopus adat-
bázisokból importálják, esetenként pedig a folyóirat 
honlapjáról (ha a referáló adatbázisokban a legújabb 
számokról szóló információ nagy késéssel jelenik 
meg, vagy ha az adott folyóiratot egyáltalán nem 
dolgozzák fel). A rendszer operátora a legfrissebb 
információkat általában hetente egyszer e-mailben 
küldi a megrendelőknek. A cikkek leírását annotáció 
kíséri (ha van), továbbá a folyóirat honlapján a tel-
jes szöveg elérésére utaló link. Ha a cikk szabadon 
nem elérhető, a megrendelő a könyvtár olvasójaként 
kérheti azt.
2017 végén a szolgáltatást több mint 100 egyéni 
és kollektív használó vette igénybe tíz olyan tudo-
mányos intézetből, ahol a BEN RAN-nak van tag-
könyvtára. A tájékoztatás több mint 400 külföldi 
folyóiratcím és 50 téma szerint folyt, több mint 200 
ezer bibliográfiai tétel feldolgozásával. Míg a BEN 
RAN olyan forrásokból is nyújt szolgáltatást, ame-
lyekre a könyvtár nem fizet elő, a teljes szövegű do-
kumentumok háromnegyed részét az Oroszországban 
a tudományos intézményeket támogató, ún. nemzeti 
előfizetési rendszeren keresztül teszik elérhetővé. Az 
így kapott dokumentumokat a használók letölthetik (a 
központi előfizetésnek köszönhetően), és természete-
sen a nyílt hozzáférésű folyóiratokat is olvashatják. A 
rendszer operátora ezért nem tud hiteles statisztikát 
készíteni, mivel csupán azokat az igényeket ismeri, 

amelyeket a használók csak rajta keresztül tudnak 
érvényesíteni.
Ami az adatbázisok használatát illeti, a folyóiratcí-
mek szerinti megrendelések esetén a Web of Science-
ben némi késéssel megtalálható a címek 30%-a, az 
igényelt 400 folyóiratból azonban 20 cím nincs meg 
(ezek esetében a kiadói honlapot használják). Temati-
kai szempontból a két adatbázis alig tér el egymástól; 
érdekesség, hogy az orosz folyóiratok angol válto-
zatai a Scopusban inkább megtalálhatók. A Scopus 
indexeli a már nyomdában / megjelenés alatt lévő 
folyóiratszámokat is. Ha egy folyóirat mindkét adat-
bázisban megvan, teljesebb és megbízhatóbb tartalma 
miatt a Web of Science-t részesítik előnyben. A csak 
a Scopusban elérhető folyóiratoknál a megrendelő-
nek meg kell adnia, hogy csak a már megjelent do-
kumentumokról kér tájékoztatást, vagy a megjelenés 
előtt lévőkről is.
Tematikus szolgáltatás esetén – a keresőkérdés bo-
nyolult nyelvtani felépítése miatt – célszerűbb először 
a referáló adatbázisokat használni; a kérdést a könyv-
táros állítja össze, aki általában a szűk témakörnek 
nem szakembere. A tapasztalat azt mutatja, hogy a ke-
resést egyszerű szavakkal vagy szóösszetételekkel (és 
nem logikai operátorokkal) érdemes kezdeni, majd 
szűkíteni kell a találati listát. Amikor mindkét adat-
bázisból megvan a releváns találatok listája, ezeket 
egyesíteni lehet, a rendszer kiszűri a duplumokat. A 
kérdéseket mindkét adatbázis rögzíti; a használó által 
nem relevánsnak ítélt találatok alapján lehetséges a 
kérdések módosítása.
A SDI nyomán feltárhatók az aktuális olvasói igé-
nyek, a könyvtárban pedig épül a mindenki számára 
hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű adat-
bázis.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 88, 116, 129

Kölcsönzés

106/2019

noe, jennifer: loaning books by the semester : a case 
study at a community college library. – Bibliogr. In: jour-
nal of access services. – 15. (2018) 4., p. 161-172.

Kölcsönzés az egész szemeszterre: esettanulmány egy 
főiskolai könyvtárból
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Egyetemi hallgató; Főiskolai könyvtár; Kölcsönzés; Okta-
tás információellátása; statisztika; Tankönyv

A New York-i Kingsborough Közösségi Főiskola 
(Kingsborough Community College, KBCC) 2016-
ban indította el Tankönyvkölcsönzési Kezdeménye-
zés (Textbook Lending Initiative, TLI) elnevezésű 
programját. A kezdeményezés során tankönyveket 
és oktatási anyagokat tettek elérhetővé egy szemesz-
ternyi időtartamra való kölcsönzésre az ún. Tanulá-
si Közösségekben (Learning Communities, LC) és 
egyéb tehetséggondozó programokban résztvevők 
(közel 1500 diák) számára, annak érdekében, hogy 
csökkentsék a hallgatók által a nyomtatott könyvek 
megvásárlására fordított költségeket. Az esettanul-
mány azt vizsgálja, miként valósította meg a prog-
ramot a főiskola könyvtára, a tároláshoz szükséges 
új polcok felállításától a szétosztás és az anyagok 
igénylési sorrendben történő hozzáférhetővé tételé-
nek kérdéséig.
A projekt során egy pályázati keretből mintegy 340 
különböző könyv 5248 példányát sikerült megvásá-
rolni 309 626 dollár értékben. A kiadványokat külön 
gyűjteménybe szervezték, majd a program lejárta 
után bekerültek a könyvtár törzsgyűjteményébe. A 
könyveket három féléves használatra szánták, ennél-
fogva az érintett oktatóknak nem volt szabad meg-
változtatniuk ez idő alatt a kurzusaikhoz kapcsolódó 
kötelező irodalmat. A 2016-os tavaszi és őszi, és a 
2017-es tavaszi félév során 1468 LC-hallgató vett ki 
összesen 5035 db féléves kölcsönzésű könyvet.
A könyvtárosoknak számos kihívással kellett szem-
benézniük, miután beszerezték a féléves kölcsönzésre 
szánt kiadványokat. Legfőképpen a könyvek tárolása 
és kölcsönöztetése jelentett problémát. Az új polcok 
elhelyezéséhez két, addig más célra használt helyisé-
get is igénybe kellett venniük, és egy új számítógépes 
terminál üzembe helyezésére is szükség volt. Számos 
nehézség merült fel a kölcsönzéssel kapcsolatban, 
többek között attól tartottak, hogy a TLI programjá-
ban részt nem vevő hallgatók is szeretnének az egész 
szemeszter időtartamára kölcsönözni. Ezért a LC-ben 
tanulók azonosítására egy tanúsítványt rendszeresí-
tettek a hallgató nevével, a kurzus címével és a kö-
telezők listájával, amit a diákoknak az LC program 
vezetőjével vagy a TLI-koordinátorral kellett aláírat-
niuk. A könyvtár munkatársai előzőleg csomagokba 
osztották az egyes kurzusokhoz ajánlott irodalmat, 
ehhez három könyvtári asszisztenst tudtak alkalmaz-
ni. A könyveket aszerint adták ki, amilyen sorrendben 
az egyes hallgatók igényelték őket. Természetesen az 

összes hallgató egyszerre, ugyanabban az időpont-
ban szerette volna megszerezni a számára szükséges 
irodalmat. A kölcsönzés gördülékenyebbé tételére 
külön sorokat alakítottak ki a különböző jogosult-
sággal rendelkező („átlagos” és LC-ben részt vevő) 
hallgatóknak. Félreértésekre adott okot az egész fél-
évre szóló kölcsönzési idő jelölése a katalógusban 
(a hallgatók azt hitték, ez mindenkire vonatkozik), 
ezért ezt „korlátozott kölcsönzés”-re módosították. A 
hallgatók emellett nehezen tudták megkülönböztetni, 
hogy egy adott kiadványt egy félévre vagy csak hely-
ben használatra, négy órára jogosultak kölcsönözni. 
Számos hallgató panaszkodott a könyvtár által kirótt 
büntetés miatt, amikor nem vitték vissza a négyórás 
kölcsönzési idejű könyveket, mert azt gondolták, 
azokat is egy szemeszterre vették ki.
Nagyjából két hétbe telt, amíg minden probléma ren-
deződött: az összes LC-hallgató megkapta a könyveit, 
és a kölcsönzőpult előtt kígyózó sorok is lecsökken-
tek. Valószínűsíthető, hogy a Nyílt Oktatási Források 
(Open Education Resources, OER) előretörése az 
egész TLI koncepciót egy elavult kezdeményezés-
sé fogja tenni. Ennek ellenére a KBCC könyvtára a 
közeljövőben – a többi felsőoktatási könyvtár gya-
korlatához hasonlóan – biztosan nem fog megválni 
a könyveitől.

(Pápai Dóra)

Lásd még 128

Tájékoztatási eszközök

107/2019

gendIna, n. I. – KolKova, n. I.: Biblioteka v edinom 
informacionnom prostranstve : neobhodimost’ sozdaniâ 
èlektronnyh putevoditelej po internet-resursam. – Bibli-
ogr. In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2018) 7., p. 
43-59.
res. angol nyelven

Könyvtár az egységes információs térben: igény az inter-
netes források elektronikus kalauzának létrehozására

Honlap; Információs társadalom; Internet; Tájékoztatási 
eszköz

A 20. századi információs krízist az információ gyor-
san növekvő mennyisége és az emberi befogadóké-
pesség korlátozott lehetőségei közötti ellentmondás 
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váltotta ki. Ezt ekkor még technikai problémának 
tartották, s a kiutat a könyvtárak számítógépesíté-
sében látták; többek szerint a helyzet az internet 
megjelenésével világszinten automatikusan meg is 
oldódott. A világhálóba a könyvtárak is bekapcso-
lódtak, a library.ru portál adatai szerint 2018-ban 
2489 könyvtári katalógus honlapja volt elérhető, eb-
ből 16 oroszországi szövetségi könyvtár (100%), 82 
központi és regionális tudományos könyvtár (96%), 
valamint 440 városi könyvtár (<1%). Ma a könyv-
tárak az interneten a saját előállítású és az átvett 
elektronikus információforrásokat (e-források) te-
szik elérhetővé. A könyvtárak életében valóban sok 
pozitív változás történt, ugyanakkor a csalódottak 
és a szkeptikusok a problémát könyvtárak megvál-
tozott szerepében látják; ez is világméretű jelenség. 
Az internethasználók körének növekedésével egyre 
jobban terjed „a könyvtárak kihalása” elmélet: míg 
2002-ben Oroszországban a „Közvélemény” alap 
kutatása 8,7 millió internethasználót számolt, 2018-
ban a 16 év felettieket tekintve ez 87 millió főre nőtt 
(a lakosság több mint 70%-a).
A gyakorlatban világossá vált, hogy a használók 
egyedül nem képesek áttekinteni a hatalmas informá-
ciómennyiséget, új jelenség az „információs fáradt-
ság szindróma”. A logikus az lenne, ha a használók a 
webes kereséshez a könyvtárosok segítségét kérnék. 
A cikk egy negatív példát elemez „A kis létszámú 
őslakosság” (a továbbiakban: őslakosság) témában 
folytatott helytörténeti források használatának vizs-
gálatával. A kulturális örökség megőrzésében és az 
őslakosság öntudatának fejlesztésében a könyvtárak-
nak sajátos szerepük van, a központi könyvtárakban 
a helytörténeti feladatok kiemelt helyet foglalnak el. 
Abból kiindulva, hogy Oroszország 33 közigazgatási 
területén több mint 40 etnikum él, 33 központi könyv-
tár honlapján kellene lenni róluk információknak; a 
valóságban azonban mindössze 20 könyvtárban ta-
lálhatók ilyenek. A kutatás során használt osztályozó 
rendszer (Rubrikátor) az információk korlátozott, el-
aprózott voltát mutatta ki, a nemzetiség nevére vagy 
a témát érintő kulcsszóra való keresés eredménytelen 
volt. Nagyon hiányoznak továbbá a hiperlinkek a té-
mával foglalkozó honlapok egyesítésére.
A könyvtárak honlapjait nyilvánvalóan korszerűsíte-
ni kell, a feladat kétszintű: az alapszinthez tartozik a 
külső forrásokra (múzeumok, oktatási intézmények 
stb.) történő utalók felvitele, emelt szinten pedig 
megjelennek a honlapokon a kumulatív e-források. 
(A kumuláció a témában meglévő honlapok gyűjtését, 
elemzését és értékelését jelenti.) Ilyen e-forrásokká 

kell válniuk az elektronikus kalauzoknak is; fejlesz-
tésükhöz a meglévő lehetőségeket kell integrálni. 
Igény akkor mutatkozik irántuk, ha érezhetően meg-
könnyítik a munkát a világhálón.
Az e-kalauzokat több szempont szerint lehet osztá-
lyozni (téma, az adatbázisok elérhetősége, hordozói 
stb.). A különböző szintű könyvtárak (szövetségitől 
a városiig) összeállításai azonban csak a könyvtá-
rosoknak hasznos honlapok/portálok jegyzékei. Az 
Oroszországi Nemzeti Könyvtár helytörténeti e-for-
rásokat tartalmazó kumulatív tájékoztatóját, az orosz-
országi könyvtárak helytörténeti forrásainak annotált 
kézikönyvét 2014 óta nem frissítik; tartalmát az új 
„Oroszország regionális emlékezete” adatbázisba 
építették be.
Az e-kalauzok fejlesztéséhez tudományosan megala-
pozott módszertan sem a hazai szakirodalomban, sem 
a külföldi tapasztalatokat vizsgálva nem található. A 
Kemerovói Állami Kulturális Intézet információtech-
nológiai kutatóintézetében új módszerekkel dolgoz-
nak: a fejlesztéshez az alapokat a bibliográfiai mun-
kában használt elemző-szintetizáló tevékenységgel 
bővítik. A feldolgozandó források mély elemzésével 
és kritikai értékelésével a minőségi és információs 
hiányosságok leküzdhetők; az annotációk formalizált 
előállításához speciális, e célra kidolgozott „aspek-
tus-markerek” rendszere szükséges.

(Viszocsekné Péteri Éva)

108/2019

levIn, Grigorij L’vovič: Bibliografičeskaâ produkciâ on-
lajn : voprosy teorii i praktika rgB i rnB. – Bibliogr. In: 
Bibliotekovedenie. – (2018) 5., p. 501-512.
res. angol nyelven

Online bibliográfiai termékek: az Oroszországi Állami 
Könyvtár és az oroszországi nemzeti Könyvtár gyakor-
lata és a munka elméleti kérdései

Adatbázis; Bibliográfia; Elektronikus publikáció; Felmé-
rés; Honlap; nemzeti könyvtár

A cikk azt a tudományos kutatómunkát mutatja be, 
amely 2017-ben és 2018 első felében az Oroszországi  
Állami Könyvtár bibliográfiai kutatóosztályán folyt 
„Tájékoztató-bibliográfiai tevékenység modern elekt-
ronikus környezetben”, illetve „Elektronikus bibliog-
ráfiai termékek a szövetségi és központi regionális 
könyvtárakban” címmel. A szerző számos általános 
elméleti és módszertani kérdést vizsgál: melyek a 
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könyvtár információforrásai, milyen helyet foglal-
nak el ezek szerkezetében a bibliográfiai források, 
továbbá milyen szerkezetűek a könyvtári bibliográfiai 
források, beleértve az elektronikusakat is. A könyvtár 
információforrásainak fontos alkotórészét képezik a 
bibliográfiai források, amelyekhez két alapvető típus 
tartozik: innovatív (adatbázisok, elektronikus kataló-
gusok) és hagyományos (bibliográfiai katalógusok, 
jegyzékek, indexek, útmutatók, szemlék stb.). Össze-
hasonlító elemzés keretében a cikk az Oroszországi  
Állami Könyvtárban és az Oroszországi Nemzeti 
Könyvtárban 2009 és 2017 között készült utóbbi 
típusú termékeket mutatja be. Mindkét könyvtár 
honlapján megtalálhatók a nyomtatott bibliográfiai 
kiadványok digitális másolatai és elektronikus vál-
tozatai, valamint az eredeti bibliográfiai termékek 
(amelyeknek nincs nyomtatott változata). Az online 
bibliográfiai kiadványok tartósan elfoglalták helyüket 
a nemzeti könyvtárak információforrásainak struktú-
rájában, néhol kiegészítve, néhol pedig helyettesítve 
a nyomtatott verziót.

(Autoref.)

109/2019

suHoTIna, Milena L’vovna: Baza dannyh „Bibliotečnoe 
delo i bibliografiâ” kak resurs informacionnogo 
obespečeniâ bibliotekovedčeskih issledovanij. – Bibliogr. 
In: Bibliotekovedenie. – (2018) 4., p. 383-390.
res. angol nyelven

A könyvtárügyi és bibliográfiai adatbázis mint a könyvtár-
tudományi kutatások információforrása

Könyvtártudományi adatbázis; Könyvtártudományi kuta-
tás; Könyvtártudományi tájékoztatás

A könyvtártudományi kutatások információellátá-
sának fejlesztésében fontos helyet foglalnak el a 
könyvtárak elektronikus forrásai. A bibliográfiai 
munka eredményei, az adatbázisok a dokumentu-
mokról szóló, összefüggő leírások rendezett összes-
ségét tartalmazzák. A korszerű technika lehetővé 
teszi a bibliográfiai szolgáltatás és a források távoli 
(online) elérését.
A könyvtártudomány terén is érezhető az informá-
ciómennyiség növekedése, ami új források létre-
hozását teszi szükségessé. Egy 2017. évi felmérés 
során az oroszországi központi regionális könyv-
tárakat vizsgálták; a résztvevők közül mindössze 
hat könyvtárnak volt könyvtárügyi adatbázisa. A 

könyvtártudomány témája megtalálható az Oroszor-
szági Tudományos Akadémia Szibériai Részlegének 
Tudományos-Műszaki Könyvtára (GPNTB SO RAN) 
Naučnaâ Sibirika (Tudományos Szibirika) nevű és 
más adatbázisaiban is. A RAN társadalomtudomá-
nyi információs intézetében (INION) a tudomány-
nyal foglalkozó tematikus adatbázisba a Rubrikátor 
osztályozási rendszer alapján válogatják a könyvtár-
tudományi és bibliográfiai műveket. A külföldi szol-
gáltatók közül elsősorban az Elseviert, a ProQuestet 
és az EBSCO-t veszik igénybe.
Az Oroszországi Állami Könyvtárban (Rossijskaâ 
gosudarstvennaâ biblioteka, RGB) indult új szolgál-
tatás, a nyílt hozzáférésű „Könyvtárügy és bibliográ-
fia” (Bibliotečnoe delo i bibliografiâ) nevű adatbázis 
a korábbi referáló-bibliográfiai információszolgálta-
tás hagyományait követi, és a Rosinformkul’tura hon-
lapján érhető el. Az adatbázist az RGB-ben működő, 
a könyvtáraknak az információs társadalomban szük-
séges fejlesztését kutató központ munkatársai építik 
az új szerzemények alapján. Tartalma: a könyvtári 
munka elméletével, módszertanával, történetével és 
szervezésével foglalkozó, oroszországi és külföldi 
irodalomról szóló információk; bibliográfiai tételek 
könyvekről, időszaki és sorozati kiadványokról és 
az ezekben található cikkekről, oktatási anyagokról, 
monográfiákról, valamint a témában megjelent re-
cenziókról, konferenciakiadványokról. A rekordok 
98%-a folyóiratcikk, a 23 nyelven feldolgozott téte-
lek 72%-a orosz nyelvű, 14%-a angol. A több mint 22 
ezer rekord részben szabadon hozzáférhető, részben 
az RGB által licencelt forrásokban található, melyek 
a könyvtár számítógépeiről érhetők el. Keresni szer-
ző, cím, szavak és kifejezések, illetve a megjelenés 
éve szerint lehet, továbbá tematikusan a Rubrikátor 
alapján. A részletes kereséshez használható még a 
nyelv, a dokumentumtípus, a forrás és a kiadás he-
lye is. A használói interfész lehetőségei: adatkeresés, 
pontosító paraméterek, megtekintés, az új rekordok 
áttekintése havonta.
A legkeresettebb témák: a könyvtár és az innovációs 
folyamatok, a könyvtárügy külföldön, a tudományos-
módszertani munka, a fogyatékkal élő olvasók ellátása 
stb. A bibliográfia és tudománya (bibliografovedenie) 
témakörében népszerű a tudományos munkát segítő 
és ajánló bibliográfia, a tájékoztató munka, az infor-
mációhasználók és a tájékoztatási eszközök stb. A 
„szavak és kifejezések” keresőmezőt használók kö-
rében a „könyvtár”, „bibliográfia” stb. szavak mellett 
elsősorban a „kultúra” és a „helytörténet” iránt nőtt 
az érdeklődés. A használók földrajzi elemzése: stabil 
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az érdeklődés Fehéroroszországból, Ukrajnából, Lett-
országból, Kazahsztánból és Moldovából, valamint 
Bulgáriából, Nagy-Britanniából és Hollandiából; 
belföldről pedig a szibériai, Volga-menti és központi 
körzetekből. 2016 és 2017 között az adatbázis hasz-
nálata 65%-kal nőtt.
Az egyedülálló online forrás jelentőségét a tudomá-
nyos kiadványok kis példányszáma (100–500 db) és 
az interdiszciplináris kiadványok számának növe-
kedése támasztja alá. Az egyik fejlesztési irány az 
adatbázis elérhetővé tétele a Google-on, a Yandexen 
és más keresőrendszereken keresztül.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 77

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

110/2019

rose, Terence lionel: Is the digital Talking Book Pro-
gram meeting librarian and patron expectations?. – Bib-
liogr. In: journal of librarianship and information science. 
– 50. (2018) 4., p. 468-483.

Beváltotta-e a digitális hangoskönyvek programja a hozzá 
fűzött reményeket? Felmérés a könyvtárosi és használói 
elégedettségről

Felmérés; elektronikus könyv; Hangos könyv; Kölcsön-
zés; Központi szolgáltatások; olvasógép; vak könyvtár-
használó

Az amerikai National Library Service for the Blind 
and Physically Handicapped (NLS/BPH; a vakok és 
fizikailag hátrányos helyzetűek számára szolgáltató 
intézmény, a Kongresszusi Könyvtár egyik részle-
ge) 800 ezer beiratkozott olvasóval rendelkezik, és 
évente 26 millió dokumentumot, köztük digitális 
hangoskönyveket kölcsönöz házhoz szállítással az 
USA egész területére. A szolgáltatás korábbi kez-
deményezések eredményeként 2009-ben szilárdult 
meg, és egy erre a célra kifejlesztett digitális han-
goskönyv-lejátszó eszközt is magában foglal. (A 
lejátszót az 1990-es években a kazettás magnó ki-
váltására tervezték, alapja a flash memória és a stra-
pabíró hardver.)
2014 októberében webes felmérést végeztek a prog-
ramról (használóiról, szolgáltatásairól és technikai 
megoldásairól) az NLS honlapján listázott, az USA 

tagállamaiban szolgáltató 111 könyvtáros körében. 
Arra keresték a választ, hogy mennyire elégedettek 
az illető könyvtárosok a digitális hangoskönyv-prog-
rammal (56% volt elégedett, 33% nagyon elégedett). 
A felmérés kitöltői három változtatást javasoltak: 
készüljön több hangfelvétel és gyorsabban (jelenleg 
3-4 hónapba telik egy 10 óra terjedelmű hangoskönyv 
előállítása a nyomtatott változat alapján), mert hasz-
nálóik szeretnék az új megjelenésű könyveket ugyan-
akkor olvasni, mint ép társaik; a könyvtárosok emel-
lett megreformálnák a folyóirat-programot; továbbá 
használóképzést kérnek és közvetlen szolgáltatást a 
használók számára, igényeikhez igazodva.
A hangoskönyv-lejátszóval a könyvtárosok és a hasz-
nálók egyaránt elégedettek voltak. A három legjobb 
jellemzőnek a könnyű használatot, a hangzás minő-
ségét és a beépített felhasználói kalauzt ítélték. A 
következőket nem tartották megfelelőnek: az ele-
mek feltöltési módját, a lejátszó méretét, valamint a 
lejátszó súlyát és hordozhatóságát. A jövőben több 
figyelmet kell fordítani a diszlexiás használók és más 
csoportok speciális igényeire is.
A könyvtárosok szerint a használók 40%-a elégedett 
és 9%-a nagyon elégedett a hátrányos helyzetűeket 
segítő, jelenleg elérhető technológiákkal (a legnép-
szerűbbek a táblagépek, a képernyőolvasók és a 
felolvasó funkcióval is bíró képernyőnagyítók). A 
szempontjaik a legtöbb szavazatot kapottól kezdve 
csökkenő sorrendben a következők: könnyű haszná-
lat, a lejátszható dokumentumok kínálata, megvásá-
rolható eszközök, az eszközök ára. Mint kiderült, a 
használók általánosságban véve igen sokféle techni-
kai eszközt vesznek igénybe. A megfelelő számító-
gépes jártassággal rendelkezők kevesebb segítséget 
igényelnek. Számukra az NLS alkalmazásokat is 
fejlesztett Androidra és iTunesra a hangoskönyvek 
letöltéséhez (erre a BARD, azaz Braille and Audio 
Reading Download szolgál; a lehetőséggel a felmé-
résben részt vevő könyvtárosok szerint az érintett 
használóik 12–24%-a él). A jövőbeli fejlesztések 
azokat is igyekeznek segíteni, akik nem engedhetik 
meg maguknak, hogy beszerezzék a szükséges szá-
mítógépeket és okostelefonokat, illetve nem képesek 
azok önálló használatára. A technológia beszerzésé-
nek ára a válaszolók 96%-a szerint gátolja az eszkö-
zök felhasználását és ezzel a letöltések mennyiségé-
nek növelését. Megállapítást nyert, hogy szociális és 
gazdasági tényezők befolyásolják azt, hogy az NLS 
és könyvtárosai milyen szolgáltatásokat és technoló-
giákat tudnak kínálni használóiknak.
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A használóknak való közvetlen szolgáltatás lehető-
ségét és az igényre történő másolás kérdését a meg-
kérdezett könyvtárosok sokféleképpen ítélték meg. 
Felvetették, hogy a közvetlen szolgáltatás térnyerése 
következtében nem érvényesülne megfelelően az ol-
vasószolgálatos könyvtárosok tapasztalata, ugyanak-
kor jelenleg a használók egy része nem is lenne képes 
önállóan igénybe venni a szolgáltatást.

Az érintett könyvtárakban vizsgálták a helyi (vagy a 
régióhoz kötődő) szerzőkhöz, témákhoz, helyekhez, 
eseményekhez stb. kapcsolódó felvételek készítésé-
nek programjait is, különös tekintettel az igényekre 
és a korábban készült felvételek korszerű hordozókra 
történő konvertálására. Ezek a programok minden-
képpen színesítik a kínálatot.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 89, 91, 94

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Általános kérdések

111/2019

Taylor, mary virginia – sTePHenson, Priscilla l.: 
demonstrating value in federal medical center libraries. 
– Bibliogr. In: medical reference services quarterly. – 37. 
(2018) 4., p. 403-412.

a szövetségi egészségügyi központok könyvtárai és hoz-
záadott értékük igazolása

egyesület -könyvtári -nemzeti; Felmérés; Hatékonyság; 
Kórházi könyvtár -betegeké; referensz; statisztika; szak-
könyvtár -egészségügyi

Érthető a kórházi könyvtárak igyekezete, hogy mun-
kájuk értékét minél látványosabban megmutassák, 
hiszen a szakigazgatás (az USA Egészségügyi és 
Szociális Minisztériuma által felállított, az egész-
ségügy finanszírozásáért felelős ügynökség) már 
az 1980-as évek elejétől kezdve megkérdőjelezi a 
kórházi könyvtárak hasznosságát, működési költsé-
geik megtérülését. A jelenlegi szabályozás szerint a 
kórházaknak tudásalapú információs rendszert kell 
elérhetővé tenniük, de nem feltétlenül szükséges a 
telephelyükön könyvtárat működtetniük.
A szövetségi fenntartású egészségügyi könyvtárak 
egyre nagyobb számban történő bezárása 2010-ben 
arra sarkallta az amerikai Orvosi Könyvtárak Szö-
vetségét (MLA), hogy felderítse, mennyi társadalmi 
hasznot is hajtanak valójában ezek az intézmények. 
2017-ig három kérdőíves vizsgálatot végeztek, mely-
ben a legkisebb katonai kórház könyvtárától a legna-
gyobb, például a légierőhöz és a haditengerészethez 

tartozó kórházi hálózatokig sokan közreműködtek. 
A felmérés a könyvtárak használóira irányult, a kö-
vetkező eljárás szerint: miután igénybe vették az 
adott könyvtár tájékoztató szolgáltatását, a haszná-
lók kaptak egy online kérdőívhez vezető linket. A 
válaszadási hajlandóság igen magas volt (60,7%, 
59,1% és 52,86%); a három felmérés során 1580, 
1593, illetve 1110 kitöltött kérdőív érkezett vissza 
feldolgozásra.
Az eredményeket bármelyik könyvtár lekérdezhet-
te, akár saját könyvtárára, akár valamelyik könyv-
tári hálózatra vonatkozóan, hogy ezáltal valós képet 
festhessen fenntartója számára a könyvtárról és az 
általa hozzáadott értékről. Az online kérdőíveket úgy 
állították össze, hogy a lehető legkényelmesebben és 
leggyorsabban lehessen megválaszolni őket. Mind-
három felmérésben a válaszadók közel kétharmada 
a klinikai személyzetből került ki (orvosok, nővérek 
és más egészségügyi dolgozók), de az intézmény-
vezetők, az adminisztratív munkatársak, a kutatók 
és asszisztenseik is jelentős számban képviseltették 
magukat. A kérdőívek segítségével kimutatható volt, 
hogy mind az egészségügyi ellátórendszer, mind a be-
tegek konkrét és számszerűsíthető anyagi előnyökhöz 
jutnak a kórházi könyvtárak szolgáltatásai révén. A 
klinikai személyzet válaszaiból az derült ki, hogy (a 
három felmérés tanúsága szerint) 5659, 4222, illetve 
3445 munkaórát spóroltak meg a könyvtári segítség-
nyújtás révén. A használók 95,38–98,4%-a kapott 
saját bevallása szerint minden esetben releváns vá-
laszt a könyvtárosoknak feltett kérdésére, és közel 
ugyanilyen arányban szereztek jól használható, új 
ismereteket. A referensz kérdések közel egyharmada 
a betegellátást és -oktatást érintette, és a felmérések 
résztvevőinek 56,13–61%-a vélte úgy, hogy a vála-
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szok javítottak a betegellátás minőségén. Az infor-
mációigénylések további jelentős csoportját képezte 
a kutatástámogatás (29,81–36,9%), az oktatási célok 
(23,7–27%), végezetül az adminisztráció támogatása 
(10,1–11,5%).
Az információk segítségével elkerülhetővé vált szá-
mos fölösleges kórházi és járóbeteg-kezelés, a hosz-
szas várakozás, a gyógyszer-túladagolás és -össze-
férhetetlenség következményei, fertőzések, illetve 
egyéb egészségügyi kockázatok – vagyis a könyvtári 
információ és a könyvtári szolgáltatások egyértelmű-
en pozitívan hatottak az egészségügyi ellátásra. A 
pénzügyi megtakarítások között említhető a felesle-
gesen felírt gyógyszerek és az indokolatlanul hosszú 
kórházi tartózkodás elkerülése.
A kérdőívek értékelése során bebizonyosodott, hogy 
a kórházi könyvtárak által nyújtott információk min-
denképpen kifizetődőek. A pozitív válaszokon kívül 
ezt mutatja az is, hogy a rendkívül elfoglalt egészség-
ügyi személyzet mindhárom alkalommal nagy arány-
ban vette a fáradságot, hogy kitöltse a kérdőíveket.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 121

Hálózatok, regionális rendszerek
Lásd 74, 101, 107

Könyvtártudományi tájékoztatás

112/2019

acKermann, christoph: BIB-oPus – das große deut-
sche Fachrepositorium für Bibliotheks- und Infomations-
spezialisten : der Publikationsserver erschließt auch die 
artikel der Fachzeitschrift BuB : metadaten der ausgaben 
ab 1981 verfügbar – volltexte folgen In: BuB. – 70. (2018) 
11., p. 632-635.
res. angol és francia nyelven

a BIB-oPus, a könyvtár- és információtudományi szak-
emberek nagy szakrepozitóriuma: a publikációs szerver 
tárolja a BuB cikkeit is. Metaadaok 1981-től szerepelnek 
– következnek a teljes szövegek

egyesület -könyvtári -nemzeti; elektronikus könyvtár; 
elektronikus publikáció; gépi dokumentumleírás; Konfe-

renciai anyag -nemzeti; Könyvtártudományi szakiroda-
lom; Könyvtártudományi tájékoztatás

Amikor a német Informatikai és Könyvtári Szövetség 
(Berufsverband Information Bibliothek, BIB) online 
publikációs szervere (OPUS) 2005-ben működni kez-
dett, elsősorban előadásokhoz készített diákat adtak 
rajta közre. A szövetség elnöksége – a VDB (Verein 
Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare) 
vezetőségével egyetértésben – egy ahhoz hasonló 
repozitórium mellett tette le a voksát, mint amilyen 
a felsőoktatási könyvtárakban működik a szakdol-
gozatok és disszertációk elérhetővé tételére. A BIB-
OPUS nevű szakrepozitórium fő célkitűzése az, hogy 
a könyvtáros vándorgyűlések előadásait gyorsabban 
hozzáférhetővé tegye, mintha nyomtatásban jelen-
nének meg, így a szövegek könnyebben fellelhetők, 
kereshetők, valamint szakszerűen és hosszú távon 
megőrizhetők. (A Klostermann kiadó által publikált 
éves konferenciakötetek továbbra is megjelennek.) 
Az el nem hangzott előadások is gyorsan a szerver-
re kerülnek.
2005-ben már 96 teljes szövegű dokumentum állt 
rendelkezésre, melyeknek egyharmada előadás, két-
harmaduk diasor (prezentáció) volt. A vándorgyűlé-
seken bemutatott előadásokhoz készített diák száma 
egyre nőtt, s ezek már a rendezvény alatt letölthetők 
lettek – ez fontos újítás, ugyanis ekkor a legnagyobb 
az érdeklődés az előadások iránt. A kidolgozott szö-
vegek aránya az évek folyamán egyre csökkent a 
diasorok javára, főleg akkortól, amikor 2014-ben 
a VDB o-bib nevű online folyóiratában publikálni 
kezdte a vándorgyűlések előadásainak szerkesztett 
változatait. 2011-től már a poszterek is bekerültek 
a BIB-OPUS-ba, 2015-től pedig már az előadások 
metaadatai és tartalmi kivonatai is.
A BIB-OPUS szerkesztősége jelen van a vándorgyű-
léseken, ahol űrlapon kérik az előadóktól az enge-
délyt a közreadáshoz. A 2018-ban Berlinben tartott 
rendezvény 299 diasora, 22 posztere, 9 tanulmánya, 
3 videója és 160 összefoglalója már olvasható a há-
lózaton. 2015 óta az osztrák könyvtárosegyesület 
(Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare, VÖB) is használja a publikációs 
szervert, mindemellett a feltöltött dokumentumokat 
maguk gondozzák.
A szakrepozitóriumban a közlemények tematikusan 
is áttekinthetőek a létrehozott 20 témacsoport szerint 
(a digitalizálástól a könyvtárépítészeten át az olvasás-
népszerűsítésig). Platformként az OPUS-4-rendszer 
szolgál. A nyílt forráskódú szoftveres támogatásért a 
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Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Branden-
burg (KOBV) felel. A keresés nemcsak a metaadatok 
között lehetséges, hanem a teljes szövegben is. 2018 
nyarán a Buch und Bibliothek (BuB) című folyóirat 
1981 és 2017 közötti közleményeinek metaadatai 
is bekerültek a BIB-OPUS-ba. (Azóta már a cikkek 
szövegei is – a képanyag kivételével.)
A cikket két táblázat is kiegészíti: az elsőben a doku-
mentumok megoszlását témakörök szerint vizsgálták 
(az élen fej-fej mellett a „feldolgozó munka, linked 
data, RDA” és az „elektronikus publikációk, kuta-
tási adatok, open access” található 523-523 tétellel, 
míg a legkevesebb kapcsolódó dokumentummal bíró 
téma a „rendezvényszervezés, nyilvánosság, kultu-
rális terület” 77 tétellel), a második táblázat pedig a 
tíz legnépszerűbb közlemény 2018 júniusi letöltései 
adatait adja közre (egy adatvédelemmel kapcsolatos 
publikáció 195 letöltésben részesült, a 10. helyen 
pedig egy állományvédelemmel foglalkozó anyag 
végzett 139 letöltéssel).

(Murányi Lajos)

Lásd még 109

Kutatás és termelés információ- 
ellátása

113/2019

Bujold, mathieu [et al.]: crowdsourcing a mixed sys-
tematic review on a complex topic and a heterogeneous 
population : lessons learned. – Bibliogr. In: education for 
information. – 34. (2018) 4., p. 293-300.

egy komplex témára és heterogén mintára vonatkozó 
kutatási terület szakirodalmi szemléjének kivitelezése 
crowdsourcing módszerrel

Kutatás információellátása; szakirodalmi szemle; Tájé-
koztatás; Tudományos és szakkönyvtárak

A szisztematikus szakirodalmi szemlék (SR) jel-
lemzően jól körülhatárolt témákra és homogén min-

tákra összpontosítanak. Ezzel szemben egy olyan 
szisztematikus szemle elkészítése, amely komplex 
gyógyászati és ápolási igényekkel rendelkező páci-
ensekre (patients with complex care needs, PCCN) 
vonatkozik, két fő kihívást támaszt: új, nem pon-
tosan körülhatárolt témát és heterogén mintát. Ez 
a cikk összefoglalja, milyen tanulságok vonhatók 
le a szerzők tapasztalataiból a crowdsourcinggal 
kapcsolatban, amelyet a fenti kihívásokra reagálva 
alkalmaztak. A PCCN-eket gyakran több probléma 
együttesen sújtja (egészségügyiek, kapcsolattartá-
siak, szociokulturálisak, pszichológiaiak, az egész-
ségügyi szolgáltatások használatával kapcsolatosak), 
ami nehézkes döntésekhez vezethet különböző érde-
kelt felek között (ők maguk, ápolók, szakorvosok). 
A szerzők által kitűzött szemle célja az volt, hogy 
szisztematikusan értékeljék a PCCN-ek döntésekkel 
kapcsolatos, a szakirodalomban előforduló igényeit. 
Könyvtárosok együttműködése révén öt adatbázisban 
8616 potenciálisan releváns tanulmányt azonosítot-
tak. Egy húszfős szemléző munkacsoportot képeztek 
ki, akik ezután részt vettek 156 releváns tanulmány 
kiválasztásában, speciális online szoftvereket hasz-
nálva. A crowdsourcing módszer fő előnye a külsős 
szemlézők nézőpontjainak sokfélesége volt, ami hoz-
zájárult ahhoz, hogy kialakítsanak egy interszubjektív 
tudásbázist a PCCN-ekkel és a döntési igényeikkel 
kapcsolatos jellegzetes fogalmak osztályozására. 
Összhangban más crowdsourcing-alapú szakirodal-
mi szemlékkel, a szerzők tapasztalatai megerősítik, 
hogy a crowdsourcing hasznos lehet azon szisztema-
tikus szemlékhez, melyek nagyszámú, nem pontosan 
körülhatárolt témákról szóló és heterogén mintákat 
vizsgáló tanulmány vonatkozásában készülnek.

(Autoref.)

Lásd még 88, 115, 135

Oktatás információellátása

Lásd 80, 88, 106



331Könyvtári Figyelõ 2019/2

Vezetés, irányítás

Általános kérdések

114/2019

WIlson, Kerry: collaborative leadership in public library 
service development. – Bibliogr. In: library management. 
– 39. (2018) 8/9., p. 518-529.

Együttműködő irányítás a közkönyvtárak szolgáltatásfej-
lesztéséért

Együttműködés -belföldi; Fejlesztési terv; Közművelődés; 
Közművelődési könyvtár; Szolgáltatások; Vezetés

Az Egyesült Királyság kormányzati kultúrpolitikája 
a kulturális területek és a közszolgáltatások közötti 
együttműködésre ösztönzi az érintetteket. A cikk egy 
olyan kutatást ismertet, amelynek során az ágazatok 
közötti irányítási együttműködés gyakorlatát és ha-
tását értékelték a közkönyvtári szektorban a nem-
zeti Könyvtári Fejlesztési Kezdeményezés (Library 
Development Initiative, LDI) esettanulmányán ke-
resztül. Az Angliai Művészeti Tanács (Arts Council 
England, ACE) 2011 után stratégiai felelősséget vál-
lalt a könyvtárak támogatásáért. Az LDI programot 
2012 februárjában indították el, azzal a céllal, hogy 
erősítse a könyvtárak és a művészetek egymásra ha-
tását (szinergiáját), és tesztelje a könyvtári szolgálta-
tások terén az innovatív együttműködés módszereit. 
A program témái:

új szolgáltatási modellek a művészetek és a kultúra  –
együttműködésére;
koordináció és partnerség az országos gyakorla- –
tokra ható eredmények érdekében;
a könyvek és az olvasás; –
kereskedelmi partnerkapcsolatok. –

2012 és 2013 között 143 könyvtári szervezet, 668 
könyvtáros, 121 könyvtári önkéntes és 217 nem 
könyvtári partnerszervezet részvételével összesen 13 
különálló projektet finanszíroztak 230 ezer font érték-
ben. (Néhány példa: „Élő művészet a könyvtárban”, 
„Könyvek receptre”, „Irodalom a küszöbödön”.) Az 
egyes projekteket külön-külön értékelték, kiemel-
ve az egyedülálló előnyös tulajdonságokat (Unique 
Selling Points, USP) és a könyvtári szolgáltatásokban 

megvalósuló hozzáadott értéket, annak érdekében, 
hogy a közkönyvtári szolgáltatások előnyös tulaj-
donságait a különböző szervezetek széles körével 
együttműködve azonosítsák és támogassák.
A közös irányítás elveit a szakirodalom alapján az 
alábbi tényezőkben lehet összefoglalni:

az együttműködő közösségek ismerete; –
törekvés a „közös cél” együttes elérésére; –
a tulajdonlás, az ellenőrzés és a döntéshozatal  –
megosztása.

Az LDI az ACE könyvtári és múzeumi portfóliójának 
hosszú távú stratégiájába illeszkedik. A projektek idő-
tartama alatt az ACE két könyvtári témában folyta-
tott kutatásokat (Community libraries learning from 
experience [Közösségközpontú könyvtárak tapaszta-
lati tanulása] és Envisioning the library of the future 
[A jövő könyvtárának víziója] címmel), amelyek 
mindegyike hozzájárult a könyvtári szolgáltatások 
fejlesztéséhez.
Az értékelés során az ACE azt kívánta megvizsgálni, 
hogyan teljesültek az LDI stratégiai céljai egy-egy 
témában és a program egészében. További cél volt a 
tanulságok levonása, az innovációk felmutatása, va-
lamint a közkönyvtárak által közvetített egyedülálló 
értékek támogatottságának vizsgálata. Az értékelés-
hez Pawson and Tilley (1997) ún. realista módsze-
rét használták; a „Mi működött és miért?” kérdésre 
választ kereső rugalmas modell az átfogó értékelést, 
az egyes projektek önértékelését és ezek „meta-
értékelésbe” való összesítését foglalta magába. Az 
egyes projektekhez sajátos adatgyűjtési módszereket 
dolgoztak ki, emellett a kulcsfontosságú érintettekkel 
köztes és projektzáró interjúk készültek.
A program legfontosabb tanulságai:

a gyakorlatban együttműködő közösségek ( – colla-
bo rative communites of practice, CoP) építése se-
gíti a közös célok elérését;
a közös tulajdonlás és döntéshozatal a sikeres pro- –
jektek kulcsa;
a könyvtárak unikális értékei (hozzáférés, meg- –
közelítés, megbízhatóság) mellett kidomborodott 
kapocsszerepük emberek és információk, illetve 
különböző szektorok között; ezekre az értékek-
re az LDI projektjei egyaránt pozitív hatást gya-
koroltak.
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Összefoglalva: viszonylag szerény befektetés mellett 
az LDI elérte célját, és arra sarkallta a közkönyvtára-
kat, hogy bővítsék együttműködésüket a többi szek-
torral. Az ACE-nak készített zárójelentés kimondja, 
hogy a jövő könyvtári stratégiáját az LDI által lefek-
tetett alapokra lehet építeni, de ehhez megfelelő po-
litikai és gazdasági feltételek is kellenek; a kiadások 
csökkentése a helyi hatóságok részéről negatívan hat 
a szolgáltatásokra. Ugyanakkor a civil csoportoknak 
és a médiának a közkönyvtárak bezárására adott vá-
laszai egy új együttműködési lehetőségre hívták fel 
a figyelmet.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Tervezés
Lásd 86, 87, 114, 125, 130, 131, 133

Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

115/2019

Hoodless, catherine – PInFIeld, stephen: subject 
vs. functional : should subject librarians be replaced by 
functional specialists in academic libraries?. – Bibliogr. 
In: journal of librarianship and information science. – 50. 
(2018) 4., p. 345-360.

szakterületi vagy funkcionális munkamegosztás – avagy 
helyettesítik-e felsőoktatási könyvtárakban a szakrefe-
rens könyvtárosokat az oktatás- és kutatástámogatás 
egyes funkcióinak szakértői?

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Kutatás informá-
cióellátása; munkakör; munkaszervezés; munkaszerve-
zet; oktatás információellátása; személyzet

2012-ben az egyesült királyságbeli Mancheste-
ri Egyetem Könyvtára (University of Manchester 
Library, UML) radikális átszervezést hajtott végre, 
melynek során a hagyományos, szakterület-alapú 
szervezeti felépítést funkcionális munkacsoportokon 
alapulóvá alakították át. (A felsőoktatási könyvtá-
rakban világszerte jellemző régebbi gyakorlatban 
az adott szakterület referense tartja a kapcsolatot az 
egyetemi tanszékkel, felel a témakör állományfej-

lesztéséért és tart szakterület-specifikus információs 
műveltségi képzéseket.) Az UML-ben az egyetemen 
oktatott tudományterületeknek megfelelő öt könyv-
tári részleget (bölcsészettudomány, társadalomtudo-
mány, üzlet és menedzsment, mérnöki és természet-
tudományok, orvos- és egészségtudományok) váltot-
ták le három funkcionális munkacsoportra, melyek 
a kutatástámogatás, az oktatás- és tanulástámogatás, 
valamint a kapcsolatépítés felelősei lettek.
A kutatás során összegyűjtött adatok 11 félig struktu-
rált interjúból származnak, melyeket észak-és közép-
angliai egyetemi könyvtárak vezetőivel készítettek a 
szervezeti struktúrák kiválasztásáról. (Az intézmé-
nyek közül négyben már végbement a funkcionalitás 
köré szervezett átalakítás, egyben folyamatban volt, 
hatban azonban maradtak a hagyományos felépí-
tésnél.) Az Egyesült Királyságban a tradicionális, 
szakterület-alapú könyvtári struktúrákat fokozatosan 
átveszi az új, funkcionális fókuszú szervezeti felépí-
tés, részben az UML-ben lezajlott váltás hatására. A 
változás melletti fő érvnek a következők bizonyul-
tak: a szolgáltatásnyújtás egyenletes színvonalának 
biztosítása; az új szakértelem megszerzése (pl. a 
kutatási adatok területén); a hatékonyság növelése 
és az intézményi prioritásokra való összpontosítás; 
szervezeti kulturális változások ösztönzése; igazodás 
az egyetem stratégiájához; reagálás a költségvetési 
korlátokra; végül esetleges helyi tényezők (pl. egyes 
munkatársak nyugdíjazása, egyetemi tanszékek át-
szervezése) is szerepet játszottak.
A megkérdezett könyvtárvezetők egyöntetűen nagy 
jelentőséget tulajdonítottak a kutatástámogatást érin-
tő átalakításoknak. Attól függően, mely tényezők 
válhatnak fontossá a jövőben, a funkcionális szakér-
tői szerepeken alapuló nézőpont várhatóan leváltja 
majd a szakterület-alapú megközelítést a felsőoktatási 
könyvtárakban. Ugyanakkor a könyvtári közösség 
ebben nem jutott konszenzusra: több könyvtárvezető 
továbbra is szkeptikus maradt a funkcionális meg-
közelítéssel szemben, és megtartották szakreferens 
könyvtárosaikat. Az emellett szóló érvek a követke-
zők voltak: a tanszékekkel ápolt kapcsolatok fenn-
tartása; személyre szabott szolgáltatások nyújtása; az 
oktatás és kutatás integrált támogatása szakterületek 
szerint; az intézmény méretének figyelembevétele; 
személyzeti kapacitás; a könyvtárosok feltételezett 
ellenállása; a szakterület-alapú szolgáltatások szak-
mai hagyományainak fenntartása.
A funkcionális szakértőkből álló munkacsoportoktól 
elsősorban azt várják, hogy képesek lesznek eleget 
tenni a kutatástámogatás fejlesztési igényeinek. Jelen 
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felmérés alapján ez jelenti sikerük valódi próbáját. A 
funkcionális munkacsoportokra való átállás megva-
lósításai első megítélésre sikeresnek bizonyulnak, 
továbbá előmozdítják az együttműködési kezde-
ményezéseket és a határterületi tevékenységeket. 
Mindazonáltal félő, hogy a szakreferens könyvtárosi 
munkacsoportoknál kevésbé hatékonyak az egyetemi 
intézetekkel való erős kapcsolatok kialakításában. Ez 
tekinthető a funkcionális tevékenységekre felépített 
szervezeti átalakítás fő kihívásának.
Mindennek ellenére a funkcionális alapú megköze-
lítés nem az egyetlen módszer, mellyel a könyvtárak 
fejleszthetik a kutatástámogató szolgáltatásaikat. A 
könyvtári szervezeti struktúrák gyakran a funkcio-
nális és a szakterület-alapú megközelítések közötti, 
változó egyensúlyt képviselnek. A helyi adottságok 
és az egyes intézményi követelmények arra engednek 
következtetni, hogy nincs egyetlen preferált módja a 
könyvtári szolgáltatások átalakításának. Ezzel együtt 
fontos a felsorolt változások és hatásaik nyomon kö-
vetése a felsőoktatási könyvtárakban.

(Pápai Dóra)

116/2019

Hoover, jasmine: gaps in IT and library services at 
small academic libraries in canada. – Bibliogr. In: Infor-
mation technology and libraries. – 37. (2018) 4., p. 15-
26.

az IT és a könyvtári szolgáltatások összehangolatlan-
ságának problémája a kis méretű kanadai egyetemek 
könyvtáraiban

egyetemi könyvtár; Információtechnológia; munkaszer-
vezés; munkaszervezet; olvasószolgálat; személyzet; 
szolgáltatások

A tanulmány egy átfogó felmérés eredményeit ismer-
teti, mely a kisebb kanadai egyetemek könyvtáraira 
összpontosítva 18 felsőoktatási intézményt érintett 
a szóba jöhető 21-ből, figyelmen kívül hagyva a 
nagyobb egyetemek filiáléjaként működő és a csak 
francia tannyelvű intézményeket. Összesen végül 12 
egyetem töltötte ki az online kérdőívet.
Napjainkban a modern felsőoktatási könyvtárak tech-
nológiai csomópontok, melyekben az online szolgál-
tatások egyre inkább meghatározóak a fizikai térben 
elérhetőekhez képest. Mindemellett a könyvtárak 
fizikai terei is új technológiák, adatvizualizációs 
tevékenységek színterei, továbbá a kutatástámo-

gatás is a szolgáltatások szerves részét képezi, a 
repozitóriumok és egyéb digitális adattárak fenntar-
tásával együtt.
A nagyobb felsőoktatási intézményekben a könyv-
tárak önálló informatikai (IT) részleggel bírnak a 
szolgáltatások működtetéséhez, illetve külön IT 
ügyfélszolgálatokat is üzemeltetnek a használóik 
számára. A kisebb intézményekben azonban ehhez 
nincs elég erőforrás. Egyre nagyobbra nyílik az olló 
a könyvtárak technológiai igényei, az IT-alapú szol-
gáltatások menedzselésének kívánalma, illetve az 
egyetemek által nyújtott informatikai szolgáltatási 
lehetőségek között. Az egész felsőoktatási intézményt 
ellátó központi informatikai részlegek ugyanis nem 
tudják azokat a lehetőségeket biztosítani, melyeket a 
könyvtárak működtetése és használóik kiszolgálása 
megkövetelne.
A felmérés eredményei szerint az egyetemeken belül 
a könyvtárak tudományos szervezeti egységnek mi-
nősülnek, a jellemzően központi informatikai rész-
legek pedig az adminisztratív üzemeltetés alá tartoz-
nak. (A válaszadó könyvtáraknak csupán 33%-a ren-
delkezik saját IT részleggel vagy IT munkatárssal.) 
A megkérdezettek mintegy fele válaszolta azt, hogy 
próbálnak javítani a széttagoltságon. Nagyon fontos 
lenne, hogy IT ügyfélszolgálatokat telepítsenek a 
könyvtárakba (a válaszadó intézmények 59%-ában 
jelenleg nincs ilyen). A megkérdezettek 75%-a szerint 
nagy az IT részlegek fizikai távolsága a könyvtárhoz 
képest. Az önálló könyvtári IT mellett megoldás lehet 
a szorosabb együttműködés, egy-egy osztott fele-
lősségi körrel rendelkező informatikus alkalmazása, 
esetleg egy közös bizottság felállítása a két szervezeti 
egység jobb kommunikációja érdekében.
A föderalizált IT szervezeti struktúrák – melyek az 
egyetem egészét felölelik tanszéki, intézeti szinten, 
beleértve a könyvtárat is – intenzív kommunikációval 
társítva képesek biztosítani a leghatékonyabb üze-
meltetést, szemben a manapság jellemző túlcentrali-
zált modellekkel. Az osztott felépítés a dinamikusan 
változó informatikai környezethez történő hatékony 
alkalmazkodást is lehetővé teszi. A könyvtári sze-
mélyzetnek is rugalmasan alkalmazkodnia kell az el-
várásokhoz, folyamatosan fejlesztve az informatikai 
készségeket és képességeket, emellett kívánatos az 
is, hogy közel maradjanak a használói közösségek-
hez, például az adott egyetemi szervezeti egységekbe 
beépülő könyvtárosok révén. Ahol csupán egy-két 
könyvtáros foglalkozik IT kérdésekkel, mert nincs 
önálló IT részleg, ott felértékelődik a szabályzatok, 
útmutatók, illetve az IT-alapú szolgáltatásokat érintő 
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havi jellegű konzultációk jelentősége. Amennyiben 
a tájékoztató és olvasószolgálat legalább néhány 
egyszerűbb informatikai ügyfélszolgálati feladatot 
át tud vállalni, az nagymértékben tehermentesítheti 
az IT feladatokért felelős munkatársakat. Ameny-
nyiben saját IT részleg szolgál ki egy könyvtárat, 
akkor is folyamatos konzultáció szükséges azoknak 
a megfelelő üzemeltetési formáknak a megtalálásá-
hoz, melyek hatékony és rugalmas reagálást és fel-
adatmegoldást tesznek lehetővé. Az IT részleg felé 
küldött kérések számáról és a megoldási sebességről 
készített statisztikai kimutatás segíthet optimalizálni 
a munkafolyamatokat.
Összefoglalva tehát a felmérés eredményeit: az egye-
temi szervezeti struktúra optimalizálása, a kompeten-
ciák javítása és szinten tartása a munkatársak folya-
matos képzésével, illetve az IT szolgáltatásoknak és 
ügyfélszolgálati tevékenységeknek a könyvtárhoz 
való fizikai közelsége garantálhatja a mainál maga-
sabb szintű kiszolgálási színvonalat.

(Németh Márton)

Lásd még 86, 111, 121

Pénzügyi és gazdasági kérdések

117/2019

KouIs, Dimitrios [et al.]: Operational and financial as-
pects for delivering a consortium shared lms – The mI-
Tos project. – Bibliogr. In: journal of library administra-
tion. – 58. (2018) 5., p. 482-502.

Egy konzorciumi közös IKR elindításának működtetési és 
pénzügyi vonatkozásai: a mITos projekt

Együttműködés -szakterületi; Felsőoktatási könyvtár; 
Integrált gépi rendszer; Költségvetés; munkafolyamat; 
szoftverválasztás

Az új generációs könyvtári integrált rendszerek vagy 
könyvtári szolgáltatási platformok a könyvtárak új 
központi információs rendszerei. Ezek segítségével 
az olyan hagyományos funkciók, mint a katalogizá-
lás, a példánykezelés, a kölcsönzés, a használói nyil-
vántartás és a gyűjteményszervezés olyan szolgálta-
tásokkal bővülnek, mint a korszerű keresőfelületek 
alkalmazása OpenURL hivatkozásokkal, az elektro-
nikus forráskezelés (ERM) és a digitális adatkezelés, 
beleértve az e-könyvek szolgáltatását. A fejlesztések 

egyik fő csapásiránya a több felhasználós (multi-
tenant) támogatás megjelenése a közösen használt 
IKR-ek révén. Egy másik fejlődési út a szolgáltatás-
ként biztosított felhőalapú infrastruktúra, melynek 
köszönhetően egy-egy frissítés a szolgáltatótól egy-
szerre érkezik meg az összes könyvtár rendszerére. 
A könyvtárak által önállóan kezelt IKR-ek helyett a 
közös, több felhasználós, felhőalapú rendszerek hasz-
nálata jelentős előnyökkel jár: segítségükkel egyrészt 
költségmegtakarítás érhető el a licenc és fenntartás 
terén, másrészt csökkenthető a könyvtár informatikai 
és feldolgozó munkacsoportjának létszáma.
A Görögországi Felsőoktatási Könyvtárak Egyesüle-
te (HEAL-Link) 2009 után nem csupán Görögország 
gazdasági helyzetének romlásával – és az ebből kö-
vetkező súlyos költségvetési megszorításokkal – volt 
kénytelen szembenézni, hanem a konzorciumukba 
tartozó könyvtárak elavult IKR-jei okozta nehézsé-
gekkel is. A 2013-ban indult MITOS projekt kereté-
ben az addigi rendszerekről egy több felhasználós, 
megosztott IKR-re álltak át, ettől várva a működtetési 
költségek csökkenését. A 36 HEAL-Link tagintéz-
mény közül 26-an vállalták a részvételt a projektben. 
A legnagyobb kihívást az adatok migrációja jelentet-
te, mivel a könyvtárak addigi IKR-jei hat különböző 
cég termékét képviselték, és két eltérő MARC for-
mátumot használtak.
A HEAL-Link székhelyeként az Athéni Nemzeti 
Műszaki Egyetem lett a projekt adminisztratív és 
menedzsment feladataiért felelős szervezet. Az első 
lépés a megfelelő IKR kiválasztása volt több mint 
ezer specifikáció előzetes listája alapján. Csupán két 
cég pályázott, az Innovative és az Ex Libris. A beszer-
zési bizottság az Innovative Sierra nevű platformja 
mellett döntött. A cég 34 különböző szoftvermodult 
és 345 könyvtári alkalmazotti jogosultságot kínált, 
továbbá részletes migrációs tervet, valamint konfi-
gurációs szolgáltatást és helyszíni továbbképzést is 
biztosított. (Végül a költségek 59%-át fordították a 
szoftverre és a licencekre, 18%-át a migrációra és 
konfigurációra, 5%-át a dolgozók továbbképzésére, 
18%-át pedig a támogató szolgáltatásra.)
Az implementációhoz centralizált irányítási rend-
szert építettek ki a projektet koordináló könyvtár-
ban. A MITOS központi támogató munkacsoportja 
öt könyvtárosból és informatikusból áll, ők egy help 
desk irodát tartanak fenn, ahol a tagintézmények 
könyvtárosai segítséget és képzést kaphatnak. Ezen 
felül a támogató csoport felelős a rendszer adminiszt-
rációjáért, a monitoring és karbantartási, valamint 
a főbb konfigurációs feladatokért. Az egyes intéz-
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mények képviselői a saját könyvtárukra jellemző 
adatok (bibliográfiai rekordok, példányadatok, olva-
sók, beszerzések, stb.) kezeléséért felelnek. A közös 
katalogizálás koordinálására szakértői bizottságot 
állítottak fel.
Az egy évig tartó migrációs folyamat során először 
exportálták az adatokat a régi IKR-ekből, elvégezték 
a konverziót MARC21 formátumra, majd kiszűrték a 
duplumokat és összevonták az összetartozó rekordo-
kat. A második fázis során az adatokat áttelepítették 
az új rendszer tesztváltozatára. A tesztelést követő 
harmadik fázisban került sor az Innovative részéről 
a végső konfigurációra, majd a negyedik fázisban 
verifikálták a migrált rekordokat és élesítették az új 
rendszert, amely egy évvel a működés kezdetét kö-
vetően valóban költséghatékonyabbnak bizonyult, 
mint a könyvtárak által önállóan üzemeltetett in-
tegrált rendszerek fenntartása. (Más görögországi 
könyvtárak adatai alapján a MITOS konzorciumban 
elért, egy könyvtárra vetített migrációs költség és az 
önálló IKR-re való egyéni migrálás költségei között 
1,7–5,6-szoros volt a szorzó.)
A jövőre vonatkozóan a projekt résztvevői két fej-
lesztési irányt tűztek ki: egyrészt, hogy egy egyetem 
hallgatója hozzáférhessen az összes partnerkönyvtár 
szolgáltatásához, másrészt, hogy a tagkönyvtárak ösz-
szehangolják a nyomtatott dokumentumok állomány-
alakítását is. Végezetül olyan további szolgáltatások 
közös megvalósítása is tervben van, mint az intézmé-
nyi repozitóriumok vagy a kutatásiadat-kezelés.

(Bódog András)

Lásd még 79, 87

Személyzet

118/2019

Ivy clarKe, rachel – KIm, young-In: The more things 
change, the more they stay the same : educational and dis-
ciplinary backgrounds of american librarians, 1950–2015. 
– Bibliogr. In: journal of education for library and informa-
tion science. – 59. (2018) 4., p. 179-205.

változás és állandóság – az amerikai könyvtárosok kép-
zettségi háttere, 1950–2015

Felmérés; Képesítés; Könyvtárosi hivatás; személyzet

A sokszínűségről szóló diskurzus az amerikai könyv-
táros szakmán belül általában a társadalmi nemre 
vagy az etnikai hovatartozásra összpontosít, de a 
történeti kutatások egyúttal a munkatársak képzett-
ségi és diszciplináris hátterét tekintve is egysíkú-
ságot mutatnak. A könyvtárosok hagyományosan a 
bölcsészettudományok felől érkeznek, különösen az 
anglisztika és a történettudomány területéről. De va-
jon, miközben az oktatásban a figyelem fókuszába a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudo-
mányok és a matematika (közös rövidítéssel: STEM) 
kerülnek, tükröződik-e ez a változás a könyvtárosok-
nál? A szerzők az Amerikai Könyvtáros Egyesület 
(ALA) által akkreditált mesterképzési programokról 
az utolsó öt évből anonimizált adatokat gyűjtöttek, 
láttak el kódokkal és osztályoztak, annak érdekében, 
hogy meghatározzák a könyvtárosok képzettségi és 
diszciplináris hátterét, és azt, hogy ez mennyiben 
tér el (ha eltér egyáltalán) az elmúlt 65 év adataitól, 
illetve a kortárs amerikai átlagnépességre vonatko-
zó statisztikáktól. Nem meglepő módon azt találták, 
hogy a mai könyvtárosok még mindig túlnyomórészt 
az anglisztika és a történelem területéről jönnek – éles 
ellentétben az amerikai átlagnépesség által jellemző-
en megszerzett üzleti és egészségügyi végzettségek-
kel. A STEM területek továbbra is meglehetősen hi-
ányosak a könyvtárosok előképzettségében, ellenben 
a művészeti alapképzéssel rendelkező könyvtárosok 
száma nő, talán a 21. századi könyvtárakban elvárt 
kreativitással, rugalmassággal, innovációval és koc-
kázatvállalással összefüggésben.

(Autoref.)

Lásd még 87, 88, 115

Marketing, közönségkapcsolatok

119/2019

deardorFF, ariel – romero, dylan: From Python 
to raspberry Pi : celebrating Pi day with data science. 
– Bibliogr. In: college & research libraries news. – 79. 
(2018) 11., p. 613-628.

A Pythontól a Raspberry Pi-ig: a π-nap ünneplése adattu-
dománnyal egy felsőoktatási könyvtárban
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Eszköztár; Felsőoktatási könyvtár; Használók képzé-
se -felsőoktatásban; Információtechnológia; Marketing; 
Programozás; rendezvény

A Kaliforniai Egyetem San Francisco-i campusán 
egészségtudományok oktatásával foglalkoznak. Az 
egyetemi könyvtár 2015 táján új utakat keresett a 
használók kiszolgálására, a számítástechnikai és a 
vállalkozói készségek fejlesztésére, ezért két pilot 
projektet indítottak: az Adattudományi Kezdeménye-
zést (Data Science Initiative) és az Alkotóműhelyt 
(Makers Lab).
Az Alkotóműhely 2015-ben nyitotta meg kapuit. 
Kezdetben csak időszaki workshopokat tartottak, 
idővel azonban egy élettel teli, hétfőtől péntekig 10 
órától 18 óráig nyitva tartó tér jött létre a könyv-
tárban, amelyet önkéntesek és egyetemi dolgozók 
működtetnek. Az egész hónap folyamán különböző 
programokat, workshopokat kínálnak az érdeklő-
dőknek. Az Alkotóműhely a kreativitás megélésére 
ösztönzi az egyetemi közösséget, azáltal, hogy itt 
ki-ki megtanulhatja, hogyan működik a 3D-s nyom-
tatás, vagy éppen kézműveskedhet, gombot készíthet 
vagy az Arduinóval (programozható mikrovezérlő) 
bütykölhet. A résztvevők akár a tanulmányaikhoz 
kötődő, akár személyes projektet is bevihetnek az 
alkotótérbe.
2016-ban indult a könyvtárban az Adattudományi 
Kezdeményezés, amely a számítástechnikai kép-
zések hiányát hivatott betölteni. A cél az volt, hogy 
fejlesszék a hallgatók, az oktatók és a dolgozók 
számítástechnikai és adatokkal kapcsolatos készsé-
geit – az egyetem szakterületéhez híven az egész-
ség javításának érdekében. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy órákat tartanak és konzultációs lehe-
tőséget biztosítanak a következő témákban: progra-
mozás (R, Python, Unix és SQL programnyelven), 
adatvizualizáció, adatmenedzsment, gépi tanulás, 
statisztika, bioinformatika. A képzések a kezdőknek 
szólnak, és az a céljuk, hogy a kutatások résztvevői 
felkészüljenek a nagy orvosbiológiai adathalmazok 
használatára és a reprodukálható kutatások kivite-
lezésére.

A két projekt partnerségben működik, elvégre mind-
kettő a készségek fejlesztésére összpontosít a vizu-
alizáció, a programozás és az elektronika területén. 
A közös munka elmélyítésére a π-nap megünneplése 
kínált alkalmat, amelyet a pí (π) számjegyei (3,14) 
miatt március 14-én tartanak – e nap alkalmából a két 
csapat 2017-ben és 2018-ban is programokkal készült 
az Alkotóműhelyben. Kettős cél lebegett a szemük 
előtt: az, hogy bemutassák az Adattudományi Kezde-
ményezés és az Alkotóműhely keretében elérhető szá-
mítógépes erőforrásokat (főként kódolási kurzusokat, 
programozható elektronikát), továbbá hogy építsék a 
közösséget. Fontos volt még az is, hogy a könyvtár 
munkatársai is lehetőséget kapjanak a résztvevőkkel 
való együttműködésre, emellett továbbfejlesszék sa-
ját programozási készségeiket is.
A 2017-es program egy vidám, interaktív workshop 
volt csoportmunkával egybekötve. Az érdeklődők 
megismerhették a Python programnyelvet (amely 
népszerű az egészségtudományok területén), ezen-
kívül a Raspberry Pi programozásával is foglalkoz-
tak, kitérve arra is, hogy ezt az eszközt hogyan lehet 
egy kutatáshoz felhasználni. A 2018-as π-nap során 
az egészségügyben használható programozható esz-
közökre koncentráltak (Raspberry Pi és Arduino), 
melyekhez biometrikus érzékelőket kapcsoltak (pl. 
pulzusmérő, ujjlenyomat-, erő- és mozgásérzékelő). 
Mind 2017-ben, mind 2018-ban stílszerűen pizza és 
pite várta a résztvevőket, a napot pedig egy verseny 
zárta, ki tudja felmondani a π minél több számjegyét 
emlékezetből.
2017-ben 20 fő, 2018-ban 16 fő látogatott el a prog-
ramra. Mindkét rendezvényt sikeresként könyvelték 
el, hiszen a résztvevők kipróbálhatták az új techno-
lógiákat és megismerhették, hogy milyen eszközö-
ket és lehetőségeket biztosít az egyetemi könyvtár. 
Pozitívum volt még, hogy a π-nap során az egyetem 
különböző területeiről érkezők építhettek kapcsola-
tokat egymással.

(Bognár Noémi Erika)

Lásd még 89, 90, 93, 99
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Felhasználók és használat
Általános kérdések

120/2019

HajIBayova, lala: leveraging collective intelligence : 
from univocal to multivocal representation of cultural 
heritage. – Bibliogr. In: journal of documentation. – 74. 
(2018) 6., p. 1190-1203.

a kollektív tudás kiaknázása: a kulturális örökség több-
szólamú reprezentációja felé

Használó; Hozzáférhetőség; Információs társadalom; 
Közgyűjtemény; Kulturális örökség; Társadalmi kezde-
ményezés

Jelen tanulmány áttekintést ad a kulturális örökséget 
őrző közgyűjteményekről, valamint a crowdsourcing 
kezdeményezésekről, illetve a kulturális értékekkel 
foglalkozók egyöntetű és többszólamú reprezentáci-
ójának nézőpontjai közötti feszültségekről. Ezután a 
szerző amellett érvel, hogy ahhoz, hogy élénk és ha-
tékony crowdsourcing közösségek jöhessenek létre, 
miközben biztosítjuk a crowdsourcing projektekben 
részt vevő önkéntesek munkájának minőségét is, el-
engedhetetlen, hogy újragondoljuk és átalakítsuk a 
reprezentáció és a szervezetek hagyományosan egy-
öntetű, felülről lefelé hierarchizált megközelítését. A 
cikk ezeket a kérdéseket kívánja körüljárni.
Az elméleti jellegű cikk a foucault-i hatalom–tu-
dás problémakört és a reprezentációra vonatkozó 
elméleteket a kulturális örökséggel kapcsolatos 
crowdsourcing projektek eljárásaira és gyakorlata-
ira alkalmazza.
A foucault-i szemüvegen keresztül a közgyűjtemé-
nyi szakemberek a tudás–hatalom kapcsolat aktív 
részeseinek tekintendők, mivel közvetlenül érdekel-
tek az ismeretek reprezentációjában, szervezésében 
és terjesztésében, amit nemcsak a kulturális örökség 
őrzőintézményeinek mint a tudás hagyományos ka-
puőreinek szerepén keresztül gyakorolnak, hanem, 
és ez még fontosabb, a kulturális örökség reprezen-
tációjából és szervezéséből fakadó hatalom birto-
kosaiként.
A tanulmány hozzájárul a kulturális örökséggel kap-
csolatos crowdsourcing kezdeményezések elméleti 
megalapozásához, emellett értelmezési keretet kínál 

a kulturális örökség kifejeződéseinek többszólamú 
reprezentációjához, amelyben az önkéntesek hangja 
ugyanolyan érvényességgel bír, mint a közgyűjtemé-
nyi szakembereké.

(Autoref.)
Lásd még 76

Használat- és igényvizsgálat

121/2019

ruTledge, Hannah: diving into data : analyzing infor-
mation requests to understand information needs at a 
pediatric hospital. – Bibliogr. In: journal of hospital librar-
ianship. – 18. (2018) 4., p. 293-305.

az adatok mögött: a tájékoztatási statisztika elemzése az 
információs igények vizsgálata céljából egy gyermekklini-
ka könyvtárában

Igény; Kórházi könyvtár -betegeké; statisztika; szak-
könyvtár -egészségügyi; szolgáltatások használata; Tá-
jékoztató munka
A könyvtárak mindennap gyűjtik a használati adato-
kat, mégis nehézséget jelent a számukra annak szem-
léltetése, hogyan szolgálja ki a könyvtár a használók 
információs igényeit, és hogy pontosan mik is ezek 
az igények. A jelen kutatás egy gyermekklinika négy 
különböző, családoknak szóló könyvtárában gyűjtött 
napi statisztikák felhasználásával hároméves időtáv-
latban elemzi a páciensek családtagjainak és a kór-
házi személyzetnek az információkéréseit. Összesen 
1406 információkérést elemeztek, 848-at a páciensek 
családtagjaitól, 558-at a kórházi személyzettől. A 
változók között megkülönböztették a kérdés típusát, 
a szóban forgó témakört, a felhasznált forrásokat, a 
kérés okát, valamint a könyvtárosok által a haszná-
lónak nyújtott segítségre fordított időt. Az ehhez ha-
sonló elemzések hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban 
megértsük a használók információs igényeit, továbbá 
előmozdítják az állományalakításra, a használók el-
látására, a marketingre és a használati statisztikákra 
irányuló erőfeszítéseket.

(Autoref.)

Lásd még 90, 95, 97, 103, 104, 110, 111
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Olvasás

122/2019

KošanovÁ, martina: Biblioterapie a biblioterapeutická 
praxe v SVK Plzeňského kraje. – Bibliogr. In: čtenář. – 
70. (2018) 9., p. 303-307.

Biblioterápia és biblioterápiás gyakorlat a Plzeňi Regioná-
lis egyetemi és Tudományos Könyvtárban

Beteg olvasó; Biblioterápia; csoportos foglalkozás az 
olvasókkal; Könyvtárügy története; olvasás; regionális 
könyvtár; Tudományos és szakkönyvtárak

A biblioterápiának több meghatározása létezik, mind-
egyik lényege a segítségre irányul. A definíciókban 
szerepel a könyvek gyógyító és személyiségfejlesztő 
hatása, az irodalom terápiás alkalmazása, az önisme-
reti munka támogatása, az interaktív folyamatok és 
a képzelőerő ösztönzése, az olvasás lélektámogató 
ereje, a reszocializációs és fejlesztő célok megva-
lósítása, az elvesztett lelki egyensúly és önbizalom 
visszaállítása. A képzelet világába való átvezetés se-
gíti a problémák megoldását, az irodalmi hősök által 
ugyanis a biblioterápia résztvevői elrugaszkodhatnak 
saját élethelyzetüktől, gondjaiktól.
A biblioterápia története az ókori görög és alexandri-
ai könyvtárakig nyúlik vissza, már a thébai könyvtár 
bejárata fölött is ott állt a felirat: „A lélek patikája”. 
A könyvek gyógyításra való használatának konkrét 
leírásával a 18–19. századtól találkozhatunk. A 19. 
század végén már a modern kórházak és klinikák 
is rendelkeztek könyvtárakkal. A 20. század elején 
Samuel Crothers foglalkozott az irodalom alkalma-
zásával a nehéz élethelyzetbe jutottak segítésében, 
ettől kezdve nevezték biblioterápiának ezt a mód-
szert. A kórházak egyre gyakrabban vettek igénybe 
könyvtári szolgáltatásokat; az orvosok együttműköd-
tek a könyvtárosokkal. A következő fordulatot a II. 
világháború utáni időszak hozta, 1946-ban használták 
először a módszert gyerekek és felnőttek körében. 
1966-ban jelentek meg azok a szabályok, amelyek 
a páciensek számára összeállított könyvtárak kiala-
kításának és a könyvek válogatásának szempontjait 
részletezték. Londonban már 1969-ben nemzetközi 
képzés indult a kórházban dolgozó könyvtárosok szá-
mára, és megjelent a klinikai könyvtáros terminus is. 
Ekkor kezdték kiadni a biblioterápiával foglalkozó 
Book Trolley című folyóiratot. 

A plzeňi könyvtárban 2017 februárjában indult elő-
ször egy tízfős csoport a szerző és munkatársai szer-
vezésében, kéthetente tartott háromórás foglalkozá-
sokkal. A résztvevők elsősorban az affektív bipoláris 
zavarokkal küzdőkből kerültek ki, életkoruk 18 és 
65 év között mozgott. Az első három hónap után 
hatalmas sikernek számított, hogy a csoport tagjai 
a könyveken már képesek voltak nevetni és sírni. 
A terápia fő célja a morális támogatás nyújtása, a 
magány és elszigeteltség kezelése, az önbizalom 
erősítése, az intellektuális és alkotó tevékenységek 
felé való irányítás, valamint a lelki egyensúly meg-
teremtése volt.
A biblioterápia folyamatának hat fázisa a következő:
1.  olvasás (hallgatás) megfelelő terápiás anyagból;
2.  azonosulás az irodalmi hősökkel vagy szituáció-

val; 
3.  átélés (projekció), érzelmi aktivizálás vagy meg-

nyugtatás; 
4.  katarzis, megtisztulási folyamat; 
5.  szembenézés önmagunkkal; 
6.  változás a viselkedésben vagy a hozzáállásban.
A biblioterápia interdiszciplináris jellege miatt a tera-
peutának speciális pedagógiai, pszichológiai, könyv-
tártudományi, irodalomtudományi ismeretekkel és 
pozitív kisugárzással, jó kapcsolatteremtő készséggel 
kell rendelkeznie. A terápiához a megfelelő eszközök 
a hagyományos nyomtatott vagy hangoskönyvek. A 
munkaforma lehet hangos felolvasás vagy dramatizá-
lás, melyek során a terapeuta a csoport tagjait jobban 
megismeri. A plzeňi könyvtárban kizárólag csoport-
terápiát alkalmaznak. Az irodalom kiválasztása a 
csoport „mikroklímájától” függ, lehet szépirodalom, 
tudományos vagy ismeretterjesztő szakirodalom. A 
szépirodalom az ember- és valóságismeret alapvető 
forrása, a szakirodalom hozzájárul az önismeret, il-
letve az általános ismeretek és tudás fejlődéséhez. A 
könyvtári terápiás csoport tagjai előnyben részesítik 
az önéletrajzi műveket, de kedvelik a cseh klassziku-
sokat is (Neruda, Sova, Hašek). A szépirodalomból a 
pszichiátriai környezetben játszódó alkotások a leg-
népszerűbbek, például Irwin D. Yalom művei.
Számos kisebb városi könyvtár él a biblioterápia kü-
lönböző formáival. A plzeňi könyvtár csoportos fog-
lalkozásaival, jó gyakorlatával a szomszédos lengyel 
könyvtárakhoz hasonlóan biblioterápiás könyvtári 
központtá kíván válni.

(Prókai Margit)
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Használók képzése

123/2019

auBerry, Kendra: Increasing students’ ability to iden-
tify fake news through information literacy education and 
content management systems. – Bibliogr. In: The refer-
ence librarian. – 59. (2018) 4., p. 179-187.

Hogyan fejlesszük az álhírek felismerésének képességét 
az információs műveltségi képzések segítségével?

Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőoktatás-
ban; Információs műveltség; Társadalmi követelmények

Az „álhírek” (fake news) kifejezés széles körben 
használatos, és sokféle, a megtévesztéssel kapcsola-
tos fogalmat takar. Az álhírek elleni védekezésben az 
információ igaz vagy hamis voltát jelző címkézésénél 
hatékonyabbnak látszik, ha tartalmát körültekintően 
értékeljük, tehát eredetét, létrehozóját és léthozása 
céljait egyaránt vizsgáljuk. Ezt szolgálja számos 
ellenőrző lista, amelyek olyan szempontokat adnak 
meg, mint az információ forrásának frissessége, re-
leváns volta, presztízse, pontossága és céljai. A for-
rások értékelésének oktatásakor a korszerű szemlélet 
megköveteli, hogy ne csak az információk fogyasz-
tására fókuszáljunk, hanem arra is, hogy mi magunk 
is állítunk elő információkat.
Az Indian River Állami Főiskola (Fort Pierce, Flo-
rida) könyvtárában az információ életciklusának 
áttekintését, a hírforrások megtalálását (megfelelő 
keresőeszközök és a kereséshez szükséges szókincs 
megismerése útján), valamint a híranyagok kritikai 
értékelését állították a középpontba egy hírekkel fog-
lalkozó online információs műveltségi modul megal-
kotásával, melyet a főiskola elektronikus tanulmányi 
rendszerében tettek elérhetővé 2017 őszi félévétől.
Az új modulban az információs életciklust írott szö-
vegek és a Blackboard tartalomkezelő rendszerben el-
érhető képek segítségével ismerhetik meg a hallgatók, 
a hírforrások megtalálását az Opposing Viewpoints 
nevű adatbázisban gyakorolhatják, az értékeléshez 
pedig az IFLA How to spot fake news [Hogyan ismerd 
fel az álhíreket] elnevezésű infografikáját és az ún. 
RADAR (Relevance, Authority, Date, Appearance, 
Reason for writing, azaz relevancia, megbízhatóság, 
időpont, megjelenés, megírás oka) módszert használ-
ják fel. A menet közbeni visszacsatolást rövid kvíz 
és online fórum szolgálják. A modul zárásaképpen a 
hallgatók esszében számolnak be egy megbízható hír 

kereséséről és értékeléséről, ami alapján maguknak 
is hamisítaniuk kell egy álhírt.
Az információs műveltségi képzések általános ta-
pasztalata, hogy a hallgatók képesnek érzik magukat 
arra, hogy felismerjék az álhíreket, viszont gyakran 
valójában nem tudják, hol keressék azok jeleit. Ennek 
megfelelően az oktatás csak akkor lehet hatékony, ha 
a hallgatókat arra késztetik, hogy interakcióba lépje-
nek a forrásokkal, és reflektáljanak arra, hogy egyes 
szövegek mitől lesznek tanulmányaik szempontjából 
megbízhatóak vagy megbízhatatlanok.

(Koltay Tibor)

124/2019

SCHwARTZ, judith: visual literacy : academic libraries 
address 21st century challenges. – Bibliogr. In: refer-
ence services review. – 46. (2018) 4., p. 479-499.

A vizuális írástudás: 21. századi kihívás a felsőoktatási 
könyvtárak számára

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése 
-felsőoktatásban; Információs műveltség; Kép; Szabvány 
-könyvtári

Az írástudás új formái (új írástudások) sokarcúak, 
a jellemzésükre használt terminusok pedig egy-
mással kicserélhetők és átfedik egymást. A vizuális 
írástudás (visual literacy) is, amellett, hogy szakte-
rületektől független, több, a vizuális, a szöveges, a 
digitális és a technológiai írástudások körébe tartozó 
kompetenciaegyüttest foglal magába.
A szakirodalomban számos érvet találunk arra, hogy 
miért kellene a könyvtárosoknak vizuális írástudást 
tanítaniuk. A legfőbb ok az, hogy a könyvtár feladatai 
közé tartozik a hallgatók tanulmányi előmenetelének 
támogatása – a poszterprezentációk, infografikák, 
adatvizualizációk készítése, továbbá a képek etikus 
felhasználása ma már elengedhetetlen kompetenciá-
nak számítanak a felsőoktatásban résztvevők számá-
ra. A vizuális írástudás oktatását támogatja az ACRL 
(Association of College and Research Libraries) 
Visual Literacy Competency Standards for Higher 
Education című szabványgyűjteménye is. Az ellen-
érvek közül a legfontosabb, hogy a hallgatók ez irá-
nyú felkészítése a szakoktatók dolga. Egy 118 választ 
hozó és 16 interjúval kiegészített felmérés azt mu-
tatja, hogy az észak-amerikai egyetemi könyvtárak 
munkatársainak többsége nem oktat vizuális írástu-
dást. Mindössze a válaszadók 37,3%-a jelezte, hogy 
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a vizuális írástudás náluk része a használóképzésnek. 
(Esetükben az érintett főbb témakörök a következők 
voltak: képek keresése, jogszerű felhasználása; gra-
fikonok, infografikák, adatvizualizációk készítése és 
értékelése; kutatási poszterek tervezése; Microsoft 
és Adobe szoftverek kezelése; digitális történetme-
sélés; PechaKucha prezentációk tartása; weboldalak 
kritikai értékelése.) Arra a kérdésre, hogy ismerik-e 
az ACRL említett szabványgyűjteményét, a válasz-
adó könyvtárosok csupán 44,1%-a felelt igennel; 
továbbá 41,5%-uk vélekedett úgy, hogy a vizuális 
írástudáshoz szükséges technikai készségek átadása 
a könyvtár feladata.
Mindez arra enged következtetni, hogy a vizuális 
írástudás és annak az információs műveltség kere-
tében történő oktatása még nem része a könyvtárak 
kínálatának, valamint a többféle jártasságot magában 
foglaló írástudás (multiliteracies, többszörös művelt-
ség) elfogadottá válása is lassan megy végbe.

(Koltay Tibor)

125/2019

Wray, christina c. – mulvIHIll, rachel: Framing up 
digital literacy : reviewing and reframing information liter-
acy modules. – Bibliogr. In: The reference librarian. – 59. 
(2018) 4., p. 195-204.

A digitális írástudás az információs műveltség új keret-
rendszerében: az információs műveltségi modulok újra-
gondolása egy felsőoktatási könyvtárban

Didaktika -felsőoktatási; Felsőoktatási könyvtár; Hasz-
nálók képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség; 
Távoktatás; Tervezés

Az egyesült államokbeli ACRL (Association of Col-
lege and Research Libraries) Information Literacy 
Framework for Higher Education [Az információs 
műveltség felsőoktatási keretrendszere] elnevezé-
sű dokumentumának 2016-os megjelenése és vele 
az Information Literacy Competency Standards for 
Higher Education [Az információs műveltség és kom-
petencia követelményrendszere a felsőoktatásban] 
címen 2000-ben közreadott információs műveltségi 
kompetenciaszabvány-gyűjtemény hatályon kívül 

helyezése a Közép-floridai Egyetem (UCF) könyv-
tárának esetében is új helyzetet teremtett.
A könyvtár által 2008 és 2012 között kidolgozott 
információs műveltségi modulok közül a legnépsze-
rűbb a hivatkozás módjaival és a plágium elkerülé-
sével foglalkozó (az APA és az MLA stílussal kap-
csolatban külön modult kínáló) képzéssorozat volt. 
További modulok a szakirodalmi szemle összeállítá-
sát, a keresési stratégia megalkotását, a weboldalak 
értékelését, az információkeresést, a szakterületi in-
formációk keresését, valamint az információ életcik-
lusát fedték le. A képzés a modulok megalkotása óta 
e-learningen alapul, és össze van kötve az egyetem 
tanulmányi rendszerével (Canvas). A 2016/2017-es 
tanévben a hallgatók közel 20%-a (13 105 fő) teljesí-
tett legalább egy információs műveltségi modult.
Az ACRL új keretrendszerének megjelenése után az 
UCF könyvtárában napirendre került a modulok meg-
újítása. Ehhez el kellett dönteni, hogy elegendő-e a 
meglévő anyagok kiegészítése, vagy inkább újrater-
vezésre van szükség. A következő szempontok szerint 
mérlegeltek: megfelelnek-e a modulok az új tanulási 
céloknak, az elvárt technológiai szabványoknak és 
az online oktatás legjobb gyakorlatainak, továbbá 
időben ki tudják-e őket dolgozni a könyvtár munka-
társai és megvan-e hozzá a szakértelmük. Végül az 
információs műveltségi modulok teljes újragondolása 
mellett határoztak. Az ACRL új keretrendszeréhez 
való igazítás során a modulok számát ötre csökken-
tették (a plágium elkerülése; hivatkozás; bevezetés a 
kutatásba; az információ életciklusa; bizonyítékalapú 
kutatás). Ezek felépítése során arra törekedtek, hogy a 
készségek listaalapú átadása helyett az információról 
való gondolkodás egyre komplexebb, problémaköz-
pontú megközelítése érvényesüljön. Végül a tanulási 
célok kijelölését követően az oktatási programot az új 
információs műveltségi keretrendszer fő tézisei köré 
szervezve összeállították a modulok és a részmodulok 
tantervi „térképét”. Az érvényesített fő szempontok 
az egyes területek hézagmentes lefedése, a tanuló-
központúság és a 21. századi információs műveltségi 
kompetenciák átadása voltak.

(Koltay Tibor)

Lásd még 89, 93, 104, 140
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Információelôállítás, -megjelenítés  
és -terjesztés

Digitalizálás

126/2019

sePP, Florian – jäger, martin: Weiter auf erfolgskurs!  
die digitalisierungskampagne von bavarikon nimmt Fahrt 
auf In: Bibliotheks-magazin. – (2018) 2., p. 18-21.

Tovább a sikeres úton! Lendületben a bavarikon di gi ta li-
zá ciós kampánya

Általános tudományos könyvtár; Digitalizálás; Együttmű-
ködés -regionális; elektronikus könyvtár; Kiállítás; Portál

A bavarikon, Bajorország művészeti, kulturális és 
helyismereti digitális platformja 2017-ben is sike-
resnek bizonyult. Az év legjelentősebb eseménye a 
portál első virtuális kiállítása volt Martin Luther und 
die frühe Reformation in Bayern. Anhänger, Gegner, 
Sympathisanten [Luther Márton és a korai reformá-
ció Bajorországban. Követők, ellenfelek, szimpati-
zánsok] címmel. Az angol és német nyelvű kiállítás, 
melynek keretében 19 különböző partnerintézmény 
jóvoltából 16 500 új tárgy került fel a bavarikonra, 
nagy visszhangot keltett, és széles körben ismertté 
tette a portált.
A bavarikon közreműködő intézményei között több 
múzeum, levéltár, műemlékvédelmi és közigazgatási 
testület található. A portál tartalma is sokszínű: meg-
találhatók rajta kéziratok, régi nyomtatványok, térké-
pek, érmék, szobrok stb. Ezt a sokféleséget a jövőben 
is erősíteni fogják. Az évi két alkalommal ülésező, 
a digitalizálási projektekről döntést hozó bavarikon-
tanács amellett foglalt állást, hogy a dokumentumtí-
pusok széles kínálata kerüljön a gyűjteménybe (ze-
nei kéziratok, történeti értékű hangzóanyagok, bajor 
írónők hagyatékai stb.). A Bajor Állami Könyvtár 
(Bayerische Staatsbibliothek, BSB) kulcsszerepet 
játszik a portál fejlődésében. Nemcsak szervezőként, 
szerkesztőként, műszaki szolgáltatóként, hanem ta-
nácsadóként és segítőként is a partnerek rendelkezé-
sére áll. A BSB bavarikon-csapata gondoskodik a kü-
lönböző adatok egységesítéséről is. Emellett különle-
gességnek számítanak a 3D-s digitali zált objektumok, 

melyeket a BSB szakemberei ingyenesen készítenek 
el a társintézmények számára. (Az év végéig összesen 
57 ilyen dokumentum kerül fel a portálra.)
2018-ra két virtuális kiállítást terveznek a bajor al-
kotmány 200., valamint a forradalmi Bajor Szabad-
állam 100. évfordulója kapcsán, de előkészületben 
van egy kisebb kiállítás is az 1914 és 1923 közötti 
bajor szükségpénzekről.
A bavarikon 2017-ben új utakat keresett a nyilvános-
ság felé: először a közösségi médiában találkozhattak 
vele a használók (Facebook-oldalának ezernél több a 
követője), majd a portál októberben hírlevelet indí-
tott, mely havonta jelentkezik új tartalommal.

(Murányi Lajos)

Lásd még 133, 136

Adatbázisok
Lásd 71, 75, 105, 109

Audiovizuális, elektronikus, optikai 
információhordozók
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BlacKWell, michael: national eBook summit : a prism 
for the state of library digital content. – Bibliogr. In: com-
puters in libraries. – 38. (2018) 10., p. 25-29.

nemzeti eKönyv Találkozó: pillanatkép a digitális könyvtá-
ri tartalmak helyzetéről

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Együttműködés -szakterü-
leti; Elektronikus könyv; Formátum -gépi; Hozzáférhető-
ség; Konferencia -nemzeti; Könyvkiadás és könyvkeres-
kedelem; Megőrzés

2018 júniusában az Amerikai Könyvtáros Egyesület 
(ALA) és a tagszervezeteként működő Association 
of Specialized and Cooperative Library Agencies 
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(ASCLA) szervezésében tartott Nemzeti eKönyv 
Találkozó alkalmat adott könyvtárosok, digitális 
tartalomszolgáltatók, kiadók és egyéb érdekelt felek 
tapasztalatcseréjére. A rendezvény kitűzött célja egy 
írásban rögzített együttműködési terv kialakítása volt 
a digitális tartalmak hozzáférhetőségének javítására, 
illetve a meglévő szolgáltatások elemzésének, érté-
kelésének elősegítésére.
Az e-könyvek kölcsönzési mutatói a könyvtárakban 
ugyan növekednek, de kijelenthető, hogy ez nem 
ellensúlyozza a hagyományos dokumentumok köl-
csönzésének visszaesését. Ezzel párhuzamosan az 
e-könyvek piacán csökkent a nagy kiadók részese-
dése a független kiadók és a szerzői kiadások javára. 
E művek azonban nagyon sokszor kívül maradnak 
a könyvtárak látókörén, egészen addig, amíg a kér-
déses kiadvány népszerűsége el nem ér egy kriti-
kus szintet, és fel nem karolja egy nagyobb kiadó. 
Ezért mindenképp szemléletváltásra van szükség a 
könyvtárak részéről, hogy naprakészen tarthassák 
gyűjteményüket.
További gondot jelentenek a költségek, ugyanis az 
e-könyvek könyvtáraknak kínált ára túl magas, sok-
szor megegyezik a fogyasztói árral. A szűkre szabott 
pénzügyi keretek miatt egyre több intézmény számá-
ra okoz nehézséget a használói igényeket kielégítő 
elektronikus és hangoskönyv-gyűjtemények építé-
se. Kiemelkedő az idegen nyelvű és a mainstream 
ízlésen kívül eső irodalomra szánható források hi-
ánya, de megoldandó problémát jelent az is, hogy 
míg a tudományos és szakkönyvtárak olvasói egy 
e-könyvből általában csak egy adott fejezetre kí-
váncsiak, a közkönyvtárakban a teljes művek iránti 
igény a jellemző.
Ami a könyvtárak számára jelenleg elérhető licen ce-
lési modelleket illeti, az örökre szóló, egyszerre egy 
olvasót engedélyező modellek mellett a fix időszakra, 
jellemzően két évre szóló licenccsomagok kedvezőbb 
díjakkal operálnak, viszont sok cím elveszhet az adott 
kiadó digitális kínálatából a szerződés lejártakor. 
Vannak művek, amelyek évekkel megjelenésüket 
követően válnak népszerűvé, és előfordulhat, hogy 
kölcsönzésük felfutásának idejére kikerülnek a kiadó 
szolgáltatási csomagjából, arról nem is szólva, hogy 
a címek kiesése ellehetetleníti a könyvtárak megőrző 
funkcióját. Megoldást jelenthet a rugalmas licenccso-
magok összeállítása, de ehhez a könyvtáraknak és a 
kiadóknak közös nevezőre kell jutniuk. Ezt segítheti 
a Panorama Projekt, amely az első jelentős adatori-
entált kutatás a könyvtári e-könyvek könyvpiacra 
gyakorolt hatásainak kimutatására.

A rengeteg egymás mellett létező platform és elekt-
ronikus könyvformátum sem könnyíti meg a könyv-
tárak és használóik dolgát. Nem interoperábilis az 
Amazon Kindle formátuma, viszont népszerűsége 
okán a közkönyvtárak nem hagyhatják figyelmen 
kívül. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, 
hogy szabványosított formátumra van szükség, így 
sokan nagy reményeket fűznek az EPUB3-hoz, töb-
bek között az akadálymentes hozzáférés követelmé-
nyeinek való megfelelése miatt.
További kulcskérdés, hogyan mérjük az e-könyvhasz-
nálatot. A Big Data részeként elvileg teljeskörűen 
elérhetőek lennének a könyvtárak statisztikai ada-
tai, ám kiemelt figyelmet kell fordítani a személyes 
adatok védelmére. Nemzeti adatmegosztási projekre 
lenne szükség, akár a Panorama Projekt résztvevőivel 
együttműködésben, hogy a könyvtárak jobban szol-
gálhassák a közösséget és célzott lépéseket tehesse-
nek az e-könyv-szolgáltatás terén.
A könyvszakma és a könyvtári szféra már megkezdte 
a felmerült problémák megoldásainak kidolgozását. 
Ezúttal azonban az elméleti lehetőségek számbevéte-
le nem lesz elegendő: az érdekeltek tetteire is szükség 
van ahhoz, hogy a könyvtárak megőrizzék relevanci-
ájukat az egyre bővülő digitális világban.

(Bódog András)

Lásd még 96

Információ- és kommunikációs  
technológia

128/2019

greene, jessica davila – roBerTs, Warren: From 
gIs to uavs : emerging opportunities for drone support 
services in academic libraries. – Bibliogr. In: Public serv-
ices quarterly. – 14. (2018) 3., p. 255-264.

A térinformatikától a drónokig: új szolgáltatások a felsőok-
tatási könyvtárakban

Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőoktatás-
ban; Információtechnológia; jogi kérdések -könyvtárban; 
Kölcsönzés; szolgáltatások

A műszaki eszközök kölcsönzése a felsőoktatási 
könyvtárakban a nehezen beszerezhető technoló-
giákat és digitális eszközöket is elérhetővé teszi a 
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használók számára, így ezek révén sikeresen vehet-
nek részt különböző tanulmányi és kutatási projek-
tekben.
A drónok kapcsán először is az alapfogalmak szo-
rulnak tisztázásra. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
a személyzet nélküli légi jármű rövidítése, amelyet 
minden utas és pilóta nélküli repülőgépre (közke-
letűen: drónra) értünk. UAS (Unmanned Aircraft 
System) a pilóta nélküli légi rendszer rövidítése. 
Ez magában foglalja a járművet és minden eszközt, 
amely a működtetéséhez szükséges. Végezetül UCAV 
(Unmanned Combat Aerial Vehicle) a pilóta nélküli 
harci repülőgép rövidítése. 
A drónokat ma már a természettudományok (környe-
zettudomány, vegyészet, geológia, régészeti geofizi-
ka, térképészet stb.) mellett a társadalomtudományok 
(újságírás, művészetek, bölcsészettudományok) is 
széles körben használják adatok gyűjtésére, fénykép-
felvételek, videók készítésére.
A Claremont Főiskola Könyvtára 2009 óta foglal-
kozik térinformatikai rendszerekkel (Geographical 
Information Systems, GIS). Egy pályázati forrás se-
gítségével létesítettek egy GIS-labort, később ez az 
egység a könyvtár Digitális Eszköztárába, majd a 
kutatást, oktatást és tanulást támogató részlegbe tago-
zódott. 2014-ben indították útjára a „Fejlett technoló-
giák kölcsönzése” programot. Kezdetben egy Google 
szemüveget, egy sportkamerát és egy Leap Motion 
Controllert (kézmozdulatokat követő eszköz, amely 
által kezeinkkel irányítható a számítógép) lehetett 
kölcsönözni. Az eszközök igénylése Google űrlappal 
történt. 2015-ben vásároltak egy Phantom 1 drónt, 
amelyet azonban nem tudtak azonnal használatba 
venni, mert időközben változtak a pilóta nélküli légi 
járművekre vonatkozó jogszabályok. Mire – egy év 
múlva – elérhetővé lehetett tenni a drónt rekreációs 
célokra, a technológia majdnem elavult. A helyzet or-
voslására a könyvtár GIS-szakértője elvégzett egy, az 
új jogszabályoknak megfelelő képzést a drónok kuta-
tási és oktatási célú használatához, illetve 2017-ben 
beszereztek egy újabb, Phantom 3-as eszközt. 2018-
ban a biológiaoktató és a GIS-szakértő együttműkö-
désével a főiskolán olyan kurzust indítottak, amely 
a drónok felhasználásával foglalkozott a környezet-
tudomány és a biológia területén, kitérve a drónok 
működtetésére és a szükséges szoftverekre is.
A drónprogram pozitív hozadéka, hogy egy korábban 
ki nem elégített igényre sikerült reagálni. Szintén si-
kerként könyvelhető el, hogy mindezt a drónokra vo-
natkozó jogi szabályozásnak való teljes megfeleléssel 
tudták megvalósítani. Kihívást jelent azonban, hogy 

a drónok még mindig nagyon drágák, miközben az 
egyes modellek jellemzően nagyon hamar elavulnak. 
Ráadásul a technológia nem tökéletesen megbízható, 
aminek következtében az eszközök könnyen elvesz-
hetnek vagy megsérülhetnek.
Mielőtt egy könyvtár drónok kölcsönzésébe fogna, 
érdemes figyelembe vennie néhány szempontot. A 
kutatási vagy oktatási célból működtetett drón ve-
zetéséhez jogosítvány szükséges, ennek megszer-
zése időigényes és drága. Naprakésznek kell lenni 
a drónokra vonatkozó szabályozást, többek között 
a drónok regisztrálását illetően. Elengedhetetlen to-
vábbá, hogy felmérjék az igényeket a projekt meg-
kezdése előtt, hogy a ráfordított idő, pénz és humán 
erőforrás megtérüljön. A használóknak biztostani 
kell emellett a konzultáció lehetőségét olyan kérdé-
sekben, mint például a drónok felelős működtetése 
és a használat etikai normái. Ha még nem léteznek 
az intézményben drónhasználati szabályok, ki kell 
dolgozni azokat. A megvásárolt eszközt biztosítani 
kell eltűnés vagy sérülés esetére. Végül célszerű be-
fektetni ejtőernyőbe, erősebb akkumulátorba, extra 
propellerekbe és minden olyan eszközbe, amely biz-
tosíthatja a tartós használatot.
A továbblépés kapcsán a Claremont Főiskola Könyv-
tárában fontolgatják, hogy több kisebb – elsősorban 
rekreációs és kísérletezési célokat szolgáló – eszközt 
is vásárolnak a jövőben, valamint egy olyat, ame-
lyet kifejezetten kutatási és oktatási felhasználásra 
szánnak.

(Tóth Máté)

129/2019

HaHn, jim F.: virtual reality learning environments : de-
velopment of multi-user reference support experiences. 
– Bibliogr. In: Information and learning science. – 119. 
(2018) 11., p. 652-661.

Virtuálisvalóság-alapú tanulókörnyezetek: egy 
többhasználós információkeresési és tájékoztató rend-
szer fejlesztése

Elektronikus könyv; Elektronikus könyvtár; Felsőoktatási 
könyvtár; gépi információkeresési rendszer; Információ-
technológia; olvasószolgálat; referensz

Jelen cikk egy esettanulmány eredményeit kívánja 
ismertetni, amely virtuális valóságon (VR) alapuló 
tanulókörnyezetekkel foglalkozik, egy többhasználós 
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információkeresési és tájékoztató rendszer kialakítá-
sára és integrációjára összpontosítva.
Az esettanulmányok módszertanát használó cikk cél-
ja egy olyan alkalmazott szoftverfejlesztés bemutatá-
sa volt, amely a szöveges böngészés élményét kínálja 
a HTC Vive virtuálisvalóság-headset segítségével. 
Adatforrásként az API-n keresztül elért, HathiTrust 
Digitális Könyvtárból származó nyílt szövegkorpuszt 
használták.
Egy felsőbbéveseknek szóló informatikai projekt-
kurzus hallgatóival együttműködve a projektcsoport 
kifejlesztett egy szoftvert egy többhasználós VR él-
mény kipróbálására, amelynek funkciói lehetővé te-
szik a használó számára, hogy e-könyveket és egyéb 
digitalizált tartalmakat keressen, fedezzen fel és vá-
lasszon ki a HathiTrust Digitális Könyvtárból.

Összességében a rendszert egy e-könyvekkel kap-
csolatos kísérlet prototípusául fejlesztették ki, hogy 
modellezzék, milyen lehetőségeket tartogat a VR 
a böngészésre, a tájékoztatásra és oktatási célokra 
a könyvtárakban. A kísérleti VR-olvasóteremben a 
használók képessé válnak együtt felfedezni a digitá-
lis gyűjteményeket. A VR rendszerbe beépítették a 
tájékoztató könyvtárosi segítségnyújtást is, beleértve 
a valós idejű kommunikációt chatszolgáltatás révén, 
illetve különböző szövegkiemelési és -módosítási 
eszközöket, amelyek csak a VR környezetben való 
tanulás sajátjai.

(Autoref.)

Lásd még 81, 84, 94, 95, 99, 116

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés

130/2019

scHlIPF, Fred – moorman, john a.: repurpose with a 
purpose : converting nonlibrary spaces into public librar-
ies In: american libraries. – 49. (2018) 9/10., p. 34-39.

Újratervezés: nem-könyvtári terek átalakítása közkönyv-
tárakká

Átépítés; Enteriőr; Könyvtárépítés, berendezés; Könyv-
tárépület -közművelődési; Közművelődési könyvtár; Ter-
vezés

Gyakran előfordul, hogy egy meglévő épületet kell 
könyvtári célra átalakítani, ami komoly kihívásokat 
hordoz magában. Sok épület nem rendelkezik azok-
kal a jellemzőkkel, amelyek szükségesek lehetnek a 
könyvtári funkcióhoz (pl. elegendő természetes fény, 
rugalmas alakíthatóság, erős födém stb.). Ha túl sok 
ilyen jellemzőt találunk, akkor az eredmény vagy egy 
diszfunkcionális épület, vagy hatalmas pénzpazarlás 
lesz. Az átalakítás előtt minden esetben körültekintő 
tervezéssel kell kezdeni a munkát. Mindenképpen 
szükség van kompromisszumokra, de ha egy tervben 

leírjuk az ideális állapotot, akkor legalább tisztában 
leszünk azzal, hogy hol engedtünk az igényeinkből 
a megvalósulás érdekében.
Számos oka lehet annak, hogy egy meglévő épületet 
alakítanak át könyvtárrá. Pozitívum lehet a jó hely-
szín, a parkolási lehetőség, a meglévő infrastruktúra 
(pl. gáz, villany, víz), a jó állapotban lévő épület, 
amelyet viszonylag könnyű könyvtárrá alakítani, 
illetve a modern épület, amely mentes a régi techno-
lógiai megoldásoktól (pl. elavult vagy veszélyessé 
vált szigetelőanyagok, rossz minőségű festékek stb.). 
Rossz érv viszont a pénzspórolás, hiszen a nem szak-
mabeliek rendszerint nem képesek felmérni, hogy 
mennyi költséggel jár egy ilyen átalakítás.
Többféle épülettípust lehet újrahasznosítani könyv-
tári céllal. (A cikk az Egyesült Államok urbaniszikai 
jellemzőivel, épülettípusaival számol.) Ezek közül 
az egyik legsikeresebbek szoktak lenni a diszkont-
áruházak, amelyek földszintről megközelíthetők, 
jellemzően egyszintesek, nagy belmagassággal ren-
delkeznek, sok parkolóhelyük van, továbbá a köz-
művek is biztosítottak. Ezzel szemben gondot jelent, 
hogy általában nincsenek ablakaik, nem központi az 
elhelyezkedésük, és olcsó anyagok felhasználásával 
készültek. Az iskolaépületek általában nem alkalma-
sak könyvtárnak (a terek, az építőanyagok, illetve a 
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födém terhelhetősége miatt), viszont vannak sikeres 
projektek, amikor a tornatermet alakították át ilyen 
célra. Szintén akad példa sikeres átalakításokra ko-
rábbi banképületekből. Az erős épületszerkezet álta-
lában komoly ráfordítás nélkül is alkalmassá tehető, 
a páncélteremből pedig raktárakat vagy akár irodákat 
is ki lehet alakítani az áthatolhatatlan zárszerkeze-
tek eltávolítása után. Az üzletházak általában nem 
felelnek meg könyvtári célra, mert nem kellően ter-
helhető a födém, ugyanakkor rövidebb polcokkal és 
azok megfelelő elhelyezésével át lehet hidalni ezt a 
problémát is. Az üzletsorok csak ideiglenes jelleggel 
(pl. a könyvtár költözése során) és csak akkor jelen-
tenek jó választást, ha a könyvtár forgalmas üzletek 
mellett kap helyet. Régi kormányzati épületek átala-
kítása kapcsán is találhatunk jó példákat, de általában 
oka van annak, hogy ezeket az épületeket kiürítették 
(parkolási nehézségek, korszerűtlen vagy veszélyes 
építőanyagok).
Nagyon sok példa van arra, hogy különböző épü-
leteket könyvtárrá alakítanak, de ezek közül nem 
mindegyik mondható sikeresnek. Amennyiben nagy 
a közösség részéről a nyomás, hogy egy meglévő 
épületet fogadjon el a könyvtár, akkor a következő 
lépésekre mindenképpen szükség van: készüljön 
egy írott elképzelés arról, hogy mire van szüksége a 
könyvtárnak, ezt a dokumentumot ne befolyásolják a 
javasolt épület lehetőségei; egy építész és egy épület-
gépész bevonásával értékeljük az épület állapotát és 
azt, hogy egyáltalán megfelelhet-e a kívánt kritériu-
moknak; végül szükséges, hogy az építész becsülje 
meg az átalakítás költségeit is.
A javasolt épület visszautasítása gyakran nem nép-
szerű a közösség szemében. Ennek a döntésnek a 
kommunikálásába vonjuk be a szakértőket is, hiszen 
a „rossz hír” hozóiként a projektet követően nem ne-
kik kell együttműködniük a közösséggel.

(Tóth Máté)

131/2019

WolFF-WölK, andrea – roHde, Ilona – reuTer, 
Jutta: Zwischen Tradition und Moderne : der Bibliotheks-
neubau der universität marburg. – Bibliogr. In: aBI-Tech-
nik. – 38. (2018) 4., p. 300-316.
res. angol nyelven

Hagyomány és modernség: a Marburgi Egyetem új 
könyv tárépülete

Egyetemi könyvtár; Enteriőr; Gépesítési kérdések -általá-
ban; Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai; Tervezés

A cikk szerzői – az igazgató, az olvasószolgálat veze-
tője és az építkezésért felelős munkatárs – négy feje-
zetben mutatják be a marburgi új egyetemi könyvtár 
(https://www.uni-marburg.de/de/ub) építését.
A Marburgi Philipps Egyetemet és könyvtárát 1527-
ben alapították. A 2018. április 30-án felavatott új hu-
mán- és társadalomtudományi campusszal (Campus 
Firmanei) együtt a könyvtár visszatért a történelmi 
belvárosba. A most átadott új épület így már a hato-
dik helyen található, és az egyetem harmadik önálló 
könyvtárépülete (az első 1900-ban, a második 1967-
ben létesült). Hessen tartomány vezetése 2007-ben 
120 millió eurót bocsátott az egyetem rendelkezésére 
egy olyan új könyvtár megépítésére, amely a központi 
és a kilenc tanszéki könyvtárat integrálja. Ehhez 3,2 
millió médiaegységet kellett összegyűjteni, jó részü-
ket szabadpolcon téve hozzáférhetővé, emellett tanu-
ló-, munka- és kommunikációs terekre volt szükség a 
hallgatók és a kutatók számára, valamint kapcsolatot 
kellett biztosítani a helyi és országos információs 
infrastruktúrához. Helyszínül a belváros szolgált, 
mégpedig a néhai női klinika területe a régi botanikus 
kert mellett; a könyvtár ezáltal a kampusz közepére 
került. A tervezést a darmstadti Sinnig építésziroda 
végezte, amely 2009-ben megnyerte a pályázatot. (Az 
építkezés 2014 tavaszán indult egy hesseni vállalat, 
az LBIH kivitelezésében, a birtokbavétel pedig 2017 
nyarán kezdődött.)
Az épület egy hosszú új építésű szárnyból és egy 
felújított műemlék épületből áll. Az állományt, az 
olvasószolgálati és a rendezvénytereket az új épü-
letrészben, a könyvtáros munkaterületeket az egy-
kori női klinikán helyezték el. (Az új építésű rész 
hasznos területe 18 500 m2.) Az új épület fontos ré-
sze az átrium, amely nemcsak bejáratként szolgál a 
könyvtárhoz, hanem a város két részét is összeköti; 
itt kapott helyet a diákok által működtetett kávézó 
(CoLibri) is.
A cikk szakmai része a könyvtári koncepcióval, a 
belsőépítészeti kérdésekkel és a könyvtártechnika 
ismertetésével foglalkozik, sorra véve a térkoncepció 
és vezérlőrendszer, az állományelrendezés és könyv-
tártechnika, illetve a „hely a tanulásra és a kommu-
nikációra” alfejezetek szempontjait.
Az új épület könyvtári koncepcióját három alapelv 
határozta meg: az alapszolgáltatások biztosítása sze-
mélyzettől függetlenül a teljes nyitvatartás alatt; a 
nyomtatott, az AV- és az elektronikus dokumentumok 
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legyenek gyorsan elérhetők; végül a könyvtár ne csak 
a Firmanei campus térbeli központja legyen, hanem 
tanuló- és kommunikációs helyként is működjön. A 
térkoncepció és tájékoztatórendszer alfejezetben az 
egyes szintek kialakítását mutatják be (a látogatókat 
szolgáló funkciók a földszintre koncentrálódnak). Az 
állományelhelyezéssel foglalkozó részből megtudjuk, 
hogy a gyűjtemény 40%-a szabadpolcra került, míg 
a többi dokumentum tömör raktárakba. A könyvtár-
technika következetesen épít az RFID-technológiára 
és a kölcsönzést (visszaosztást) segítő, önkiszolgáló 
gépekre. A „hely a tanulásra és a kommunikációra” 
alfejezetből pedig kiderül, hogy 1250 munkaállomás 
áll az olvasók rendelkezésére a klasszikustól a közös-
ségiig – 37 egyéni kabinnal és 19 csoportszobával.
Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy az új könyv-
tár mind az egyetemi polgárok, mind a városlakók 
tetszésével találkozik. Bár a komplex technológia 
finomhangolása hónapokat vehet még igénybe, a 
könyvtári folyamatok és a rájuk épülő szolgáltatások 
az első naptól kezdve működnek. A használók hamar 
megismerték a helyszíneket, és intenzíven használják 
a könyvtárat. Még sok a teendő: a zárható olvasói 
szekrényeket és a médiaközpont hardverét még nem 
szállították le, továbbá a próbafázis után a munkafo-
lyamatok és a szervezeti struktúrák véglegesítése is 
hátravan. (A szerzők két rajzzal és húsz fényképpel 
illusztrálják a leírtakat.)

(Murányi Lajos)

Számítógépes könyvtári rendszerek

132/2019

BreedIng, marshall: library systems report : cycles of 
innovation In: american libraries. – 50. (2019) 5., p. 22-
35.

Könyvtári rendszerek 2019: az innováció ciklusai

Integrált gépi rendszer; szoftver; szoftverválasztás

A könyvtári rendszerek világát jelenleg eltérő fejlesz-
tési modellek jellemzik: míg a felsőoktatási intézmé-
nyek könyvtáraiban az új technológiák, mindenek-
előtt a könyvtári szolgáltatási platformok (KSZP-k) 
térhódításának vagyunk tanúi, addig a közkönyvtá-
rakban a tartósan bevált, ugyanakkor öregedő archi-
tektúrájú rendszerek bővítésével kívánnak megfelelni 

a kor követelményeinek. A piac mindemellett zárt: 
lassan növekszik és néhány nagyvállalat dominálja, 
a kevés szereplő miatt a bővülés pedig főként egymás 
kárára valósulhat meg.
A piacvezetők közös jellemzője, hogy – a régi rend-
szereik „bütykölése” helyett – kifejezetten nyitottak 
az innovatív megoldásokra, ezzel összhangban az 
Ex Libris és az OCLC is elősorban a felsőoktatási és 
szakkönyvtárak rendszereinek KSZP-kbe való köl-
töztetésén fáradozik. 2018-ban az Ex Libris Alma 
terméke volt a legkelendőbb, ez 115 új szerződés-
kötést jelentett összesen 448 könyvtárral. Emellett 
113 licencmegállapodás született a cég Primo nevű 
discovery szolgáltatására. Az OCLC, kissé lemarad-
va, 53 új licencszerződést tudott kötni az adott évben 
a WorldShare Management Services KSZP-re.
Az IKR-ek terén a SirsiDynix vitte el a pálmát a 
Symphony 107 eladásával, a cég BLUEcloud termé-
keit szintén szép számban értékesítették. A ByWater 
Solutions 43 darab, mintegy 225 könyvtárat érintő 
szerződést kötött a nyílt forráskódú Koha rendszer-
re.
Az eddigiek mellett említést érdemel az Innovative 
Interfaces, amelynek új fejlesztése egy, a kap-
csolt adatok (linked data) technológiájára és a 
BIBFRAME-re épülő új könyvtári platform. Az inno-
vatív megoldások elterjedése a könyvtári szakmában 
általában lassú, és ha megalapozott új technológiá-
ról is van szó, át kell mennie mindenekelőtt a korai 
implementálók (early adopters) rostáján. Az utóbbi 
idők nagy bukásai a Kuali OLE és az Intota voltak, 
míg az Alma és a WorldShare Management Services 
a sikertörténetek közé tartoznak. 
A webalapú interfészekre való átállás jelentős kapaci-
tásokat kötött le az elmúlt években, ugyanakkor ezek 
fontos előrelépést jelentettek a grafikus felhasználói 
felületekhez képest. Ami a discovery rendszereket 
illeti, megjelenésükkor azt feltételezték, hogy a leg-
több könyvtár ugyanattól a szállítótól szerzi majd be 
a könyvtári gyűjteménykezelő rendszerét, ahonnan a 
discoveryjét. Mára a discoveryk közötti különbségek 
elmosódtak, és már csak a Primóra jellemző, hogy 
az Almával együtt vásárolják.
Az elmúlt időszakban megnövekedett a nyílt forrás-
kódú rendszerek használóinak száma, az Egyesült Ál-
lamokban az IKR-telepítések 14 százalékát teszik ki 
ilyen szoftverek. A rendszerek szállítóinak üzleti mo-
dellje eltér a többi vállalatétól, és főleg a támogatási 
(support) szolgáltatásra fekteti a hangsúlyt. Az 1999-
ben indult Koha ma a világ minden régiójában jelen 
van, egyes országokban (pl. Indiában, Malajziában, 
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Törökországban és a legtöbb latin-amerikai ország-
ban) piacvezetőként. A Koha-szupportszolgáltatást 
nyújtó ByWater Solutions 2017-hez képest megnégy-
szerezte a rendszer használóinak körét, és jelenleg 
1221 Koha-használó könyvtár számára nyújt támo-
gatást. Az egyesült királyságbeli PTFS Europe szin-
tén a nyílt forráskódú rendszerek használóit célozza 
meg: Európa-szerte nyújtanak támogatást Kohát imp-
lementáló könyvtáraknak, 2018-ban 109 szerződött 
ügyfelük volt. Nyílt forráskódú fejlesztésként meg-
említendő még a FOLIO platform, amelynek tényle-
ges bevezetése az alapfunkcionalitás kifejlesztéséig 
még várat magára.

(Dancs Szabolcs)

Lásd még 102, 117

Számítógép-szoftver
Lásd 119

Elektronikus könyvtár

133/2019

gÁBrIšovÁ, Henrieta: Analýza možností využitia výsled-
kov digitalizácie v knižniciach : sprístupňovanie digitál-
neho obsahu vo vedeckých knižniciach prostredníctvom 
inštitucionálnych repozitárov – výsledky výskumu. – Bibli-
ogr. In: ITlib. – 22. (2018) 3., p. 11-15.
res. angol nyelven

elemzés a könyvtárak digitalizálási eredményeinek kiak-
názásáról: a tudományos könyvtárak digitális tartalmai-
nak elérése az intézményi repozitóriumok által – kutatási 
eredmények

Digitalizálás; Együttműködés -belföldi; Elektronikus 
könyvtár; Hozzáférhetőség; Kulturális örökség; Megőr-
zés; Tervezés; Tudományos és szakkönyvtárak

A kulturális örökség elválaszthatatlan részét alkotják 
a digitalizált és digitálisan keletkező dokumentumok. 
A szerző szakdolgozata alapján a cikk a Szlovákiában 
elérhető digitális repozitóriumokat elemzi, tipológi-
ájuk, tulajdonságaik, tervezésük és megvalósításuk 
szerint. Az intézményi repozitóriumokat hatféle 
szempont szerint definiálhatjuk, melyeket 2004-ben 

Mark Ware határozott meg: interneten keresztül el-
érhető adatbázisok; tudományos tartalmakból állnak; 
intézményi kötődésűek; kumulatív és tartós elvekre 
épülnek; nyitottság és interoperabilitás jellemző rá-
juk; céljuk a gyűjtés, megőrzés és hozzáférés biz-
tosítása.
Az intézményi vagy konzorciumi formában szerve-
zett repozitóriumok a létrehozóik speciális szükség-
leteihez alkalmazkodnak. A digitalizálás stratégiai 
tervezése nemzeti szinten hangsúlyozottan fontos, de 
intézményi szinten is nagy a jelentősége. A szlovák 
tudományos könyvtárak feladatait a könyvtári tör-
vény határozza meg, mely szerint a kulturális örökség 
részeként folyamatosan megőrzik a hagyományos és 
digitális dokumentumokat; tudományterületek szerint 
szakosodnak; az állam finanszírozza működésüket; 
továbbá csatlakoznak a digitalizálási projektekhez.
A kutatás a következő témákra fókuszált: a tudo-
mányos könyvtárak publikációs tevékenységének 
aktuális állapota; hozzáférési lehetőségek a digitális 
tartalmakhoz a digitális repozitóriumok révén; gya-
korlati ismeretek beépítése a projektbe a második 
legnagyobb szlovák könyvtár (a Pozsonyi Egyetem 
Könyvtára) tapasztalatai alapján. A kutatás során 
kvantitatív és kvalitatív módszerek alkalmazására is 
sor került. A világ öt legnagyobb tudományos adat-
bázisa alapján 16 terület kiválasztásával követték 
nyomon a szlovák könyvtárakat. Elemezték a tudo-
mányos könyvtárak munkatársainak publikációs te-
vékenységét 2010 és 2014 között, különös tekintettel 
a láthatóságra. Végül kérdőíves felmérést végeztek a 
tudományos könyvtárak repozitóriumainak használa-
táról. További szempont volt a digitalizált és digitális 
dokumentumok gyűjtésének és hosszú távú megőrzé-
sének biztosítása, valamint a könyvtári tevékenység 
dokumentáltsága.
A vizsgált intézményekben előrelépés volt tapasz-
talható a repozitóriumok építésével és használatával 
kapcsolatban, főként a könyvtárak és más közgyűj-
temények szakmai együttműködésének területén. A 
kulturális örökség digitális tartalmainak megőrzésé-
ben és közvetítésében további pozitív hatással járhat 
a konzorciumok kialakítása, a szomszédos cseh és 
lengyel példák alapján. A könyvtári és más intézmé-
nyi digitalizálási stratégiák elkészítése, egyeztetése, 
összehangolása nemzeti szinten is fontos feladat.

(Prókai Margit)

Lásd még 80, 92, 112, 126, 129
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Kapcsolódó területek
Múzeumok, levéltárak

134/2019

KOVÁč, Mišo A.: Literárne múzeum Rakúskej národnej 
knižnice vo Viedni In: Knižnica. – 19. (2018) 3., p. 78-79.

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Irodalmi Múzeuma

Kézirat -költői, írói; Kiállítás; Múzeum; Nemzeti könyvtár

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Irodalmi Múzeumá-
nak 2015-ben megnyílt kiállítása az osztrák irodalom 
jelentős szerzőinek eredeti műveit mutatja be a 18. 
század végétől napjainkig. Az intézmény tágabb ér-
telmezés szerint olyan világirodalmi múzeum, amely 
az osztrák gyökerekkel rendelkező szerzőket is fel-
öleli, illetve a soknemzetiségű és többnyelvű Habs-
burg Birodalom különböző nemzetiségű, Bécsben élt 
íróit is magában foglalja. A gyűjtemény többek között 
tartalmazza Franz Kafka, Robert Musil, továbbá fon-
tos szlovák és lengyel írók alkotásait is. A nemzeti 
könyvtár múzeumi épülete a történelmi városrészben, 
a hajdani császári és királyi udvari kamara levéltárá-
nak épületében, az ún. Grillparzer-házban található. A 
műemléki védettség alatt álló, 1844-ben épült ház a 
bécsi biedermeier építészet egyik gyöngyszeme.
Az osztrák irodalom tematikus és történeti kiállítása 
az első és második emeleten kapott helyet, a har-
madik emelet a jelenkori alkotásokat mutatja be. A 
látogatók technikai kiállításvezetőként táblagépeket 
használhatnak. Az állandó kiállítás „szereplői” kö-
zül kiemelkedik a ház névadója, Franz Grillparzer 
(1791–1872) író, költő, drámaíró, aki eredetileg 
levéltárosként, majd a levéltár vezetőjeként is te-
vékenykedett. A kiállítási tereket a levéltári polcok 
felhasználásával alakították ki, amelyek megidézik 
a korabeli hangulatot és a terek eredeti funkcióit. 
Az egyedi kompozíciók, a polcok és vitrinek a bie-
dermeier stílust tükrözik. Figyelemreméltó az első 
helyiség bejáratánál található megoldás, amely „ta-
pintható” érzékelést biztosít az irodalmi műfajokról 
az érzékszervi sérültek számára. Nemcsak a kiállított 
könyvek, hanem a megőrzött eredeti kéziratok, bo-
rítók és más kordokumentumok is hozzájárulnak az 
összhatáshoz. Az anyag érzékeny válogatásról tanús-
kodik, a nemzeti könyvtári gyűjteményből kéziratok, 

fakszimile és első kiadások egyaránt a tárlat részét 
képezik. Fontos elemek a fotográfiák és a korhangu-
latot felidéző berendezési tárgyak, emellett hatásos 
a nézőpont kitágítása a szerzői művektől a más mű-
fajok, a színház, a film vagy a képzőművészet felé. 
A kiállítás látogatói közül azok, akik a táblagépes 
vezetést választották, célirányosan arra haladtak, ami 
érdekelte őket, a többiek kevésbé álltak meg, inkább 
sétáltak a terekben.
A kiállítás lényegi eszköze az eredeti levéltárépü-
let használata, bár ez a különböző időszakok korhű 
megjelenítéséhez nem mindig volt előnyös. Rend-
kívül látványosnak bizonyult azonban az irodalom 
más, rokon területekkel, társművészetekkel való 
összekapcsolása.

(Prókai Margit)

Lásd még 78, 85, 120

Kiadói tevékenység

135/2019

Bauer, Bruno [et al.]: austrian Transition to open ac-
cess (aT2oa). – Bibliogr. In: Bibliothek. – 42. (2018) 3., 
p. 463-475.
res. angol nyelven

ausztria átállása a nyílt hozzáférésre (aT2oa)

Együttműködés -szakterületi; Felsőoktatási intézmény; 
Felsőoktatási könyvtár; Hozzáférhetőség; Kutatás infor-
mációellátása; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tá-
mogatás -pénzügyi -általában; Tervezés

Az „Ausztria átállása a nyílt hozzáférésre (AT2OA)” 
elnevezésű, 2017-től 2020-ig tartó projekt célja, 
hogy elősegítse az osztrák állami egyetemeken a 
tudományos publikálás nagyarányú áttérését a nyílt 
hozzáférésre (OA), és az átállás érdekében lépé-
seket tegyen. Célkitűzése, hogy a kiadókkal való 
licencmegállapodások átstrukturálása és a kutatók 
publikációs tevékenységéhez nyújtott célzott támo-
gatások révén növeljék Ausztria nyílt hozzáférésű 
publikációs termését. Emellett az OA-publikáláshoz 
új fórumokat is indítanak. Az alprojektek a követke-
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ző területeket érintik: (1) A nyílt hozzáférésre való 
átállás hatásának vizsgálata; (2) A nyílt hozzáférésre 
való átállás üzleti modelljének finanszírozása; (3) Az 
OA-publikálási alapok finanszírozásának kiépítése; 
(4) Az OA-publikációk és az egyetemek alternatív 
OA-publikálási modelljeinek támogatása. Ezek az 
alprojektek hálózati együttműködéssel és tudását-
adási tevékenységekkel egészülnek ki.

(Autoref.)

136/2019

desgranges, olivier: de l’ePuB «maison» aux édi-
tions Transbordage : édition numérique du patrimoine 
écrit en bibliothèque territoriale. – Bibliogr. In: Bulletin des 
bibliothèques de France. – (2018) 15., p. 24-31.

A „házilag” előállított elektronikus könyvektől a 
Transbordage-kiadványokig: az írott kulturális örökség 
digitális kiadása a kisebb könyvtárakban

digitalizálás; elektronikus könyv; Formátum -gépi; Kiadói 
tevékenység -könyvtárban; Közművelődési könyvtár; Kul-
turális örökség

A szerző a Charente-Maritime megyei, 25 ezer lakosú 
Rochefort médiatékájának vezetőjeként a könyvtár 
2015 és 2017 közötti digitalizálási projektjét ismer-
teti. Franciaország közel 300 kulturális örökséget 
őrző, vidéki közkönyvtárából mindössze 54 minő-
sített (bibliothèques classées); a digitális projektek 
keretében csak ők kapnak állami támogatást. Ám a 
maradék 250 gyűjteményben is jelentős kulturális 
értékek találhatók. Felmerül a kérdés, hogy egy kis 
vagy közepes könyvtár képes-e egy birtokában lévő 
szöveg szakszerű közreadására, ugyanis a könyvtá-
rosok szerkesztői munkája zömében kiállítási kata-
lógusok, brosúrák összeállításában merül ki. Az írott 
kulturális örökség digitalizálása nem pusztán tech-
nikai kérdés. A hozzáadott érték ebben a munkában 
maga a „digitális kiadás”, ami nagyon speciális tevé-
kenység; minden lépése több-kevesebb intellektuális 
értelmezést, döntést, választást igényel a szerkesztők 
részéről. Ez a fő tanulsága azoknak a digitális kiad-
ványoknak, amelyeket 2015 és 2017 között a „nem 
minősített” rochefort-i médiatéka adott közre.
A többi közepes méretű városhoz (Belfort, Blois, 
Laon, Roanne stb.) hasonlóan a gyűjtemény egy-
szerre tükrözi a város és a fő adományozói történe-
tét. Megőrzése, feldolgozása és értékének megfelelő 
kulturális hasznosítása lehetetlen emberi erőforrások 
és pénzügyi segítség nélkül. További kihívást jelent, 

hogyan lehet hozzáférhetővé tenni egy ritka vagy 
éppen sokat használt gyűjteményt, amely nem illesz-
kedik a Gallica integrációs programjaiba.
Rochefort-ban egy olcsó, szinte ingyenes megol-
dással álltak elő. Először kiválasztották a 19. század 
első felében Polinéziában hosszú időt töltött Pierre 
Adolphe Lesson hajóorvos (1805–1888) rövid, kéz-
iratos visszaemlékezéseit (Introduction à tous mes 
voyages), majd két könyvtáros a CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique) kutatói segít-
ségével szövegszerkesztőbe írta át a szöveget, ame-
lyet EPUB-formátumra konvertáltak, végül közzé-
tettek egy ingyenes webhelyen, ahonnan letölthető 
okostelefonra, tabletra és e-olvasóra is. Hogy még 
vonzóbbá tegyék a kiadványt, az Adobe-csomag se-
gítségével címoldalt készítettek hozzá, és azt a sza-
bad hozzáférésű SIGIL szoftver segítségével JPEG-
fájllá alakították, így a kész anyag úgy néz ki, mint 
egy „igazi könyv”.
Ezután Pierre Loti kiadatlan öt levele és egy helyi 
költő, Claude Margat versei következtek. A sorozat a 
Transbordage (’átrakodás’, ’átértelmezés’) név alatt 
fut, s hamar projektté nőtte ki magát: saját logóval 
rendelkező márka lett, amelyet levédettek az Orszá-
gos Ipari Tulajdon Intézetével. A kiadványok ISBN 
számot is kaptak, és a sorozat a könyves világ és a 
sajtó figyelmét is felkeltette. A jövőre vonatkozó-
an több lehetőség kínálkozik a bővülésre, például 
nagyobb terjedelmű szövegek és kortárs szerzők 
műveinek kiadásával, vagy az EPUB3 formátumra 
való átállással, amely audiovizuális dokumentumok 
beágyazását és vizuális effektusok használatát is le-
hetővé teszi.
A helyi kulturális örökség ilyen típusú publikálása 
esetében fontos, hogy alkalmas szövegeket találja-
nak, azokat szakemberek gondozzák, és a közreadók 
átgondolt, hosszú távú tartalom-előállítói és kiadói 
stratégiával rendelkezzenek. Olyan kompetenciák-
ra is szükség van (művelődéstörténet, paleográfia, 
helytörténet stb.), melyek egyre ritkábbnak számí-
tanak a könyvtárosok körében. Mindemellett a vidé-
ki gyűjteményekben számos értékes helyi szöveget 
őriznek, amelyek digitális kiadásra érdemesek. (A 
projekt Rochefort-ban jelenleg szünetel, mert a fe-
lelős főkönyvtáros más feladatot kapott.) A http://
mediatheques.rochefortocean.fr/patrimoine-ecrit/
editions-du-patrimoine/1095-transbordage címen az 
eddig kiadott három digitális mű tekinthető meg.

(Pajor Enikő)
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137/2019

ocHandIano, jean-luc de: l’incubateur de revues de 
l’université lyon 3 : accompagner les chercheurs dans 
leurs projets éditoriaux. – Bibliogr. In: Bulletin des bibli-
othèques de France. – (2018) 15., p. 68-77.

Folyóirat-inkubátor létrehozása a lyon 3 egyetemen a 
kutatók publikációs tevékenységének támogatására

Egyetemi könyvtár; Folyóirat; Hozzáférhetőség; Kiadói 
tevékenység -könyvtárban; Publikálás -tudományos kiad-
ványoké; szerkesztés -tudományos kiadványoké

A lyoni Jean Moulin Egyetem (Lyon 3) a humán- és 
társadalomtudományokra szakosodott. Az egyetem-
nek kis egységei és korlátozott pénzügyi eszközei 
vannak, és eredetileg a kutatás nem is állt tevékeny-
sége középpontjában. A 18 kutatóközpont 600 kuta-
tóprofesszora 1990 óta különféle folyóiratprojekteket 
dolgozott ki a Revues.org-hoz, majd utódjához, az 
OpenEdition Journalshoz (OEJ) kapcsolódva, illetve 
„csináld magad” módon digitális vagy hagyományos 
folyóirat-formátumban. (Némelyik csak hírlevélként 
jelent meg, mások „valódi” folyóiratok.) Az egyetemi 
könyvtár 2016 óta segíti az egyetem tanszékeit nyílt 
hozzáférésű digitális folyóirataik kiadásában.
A 2015-ben rendezett egyik tanulmányi nap a nyílt 
hozzáférés kihívásaira összpontosított; szó esett a 
francia nyelvű nyílt hozzáférési modellekről, a digi-
tális terjesztésről, a tudomány demokratizálásáról stb. 
Az itt megbeszéltek alapján az egyetemi könyvtárban 
2016-ban kutatószolgálatot és folyóirat-inkubátort 
hoztak létre. A célkitűzés az volt, hogy előkészítsék 
az egyetemen kiadott folyóiratokat az OEJ-hez tör-
ténő zökkenőmentes csatlakozásra, és az inkubátor 
az OEJ „óvodája” legyen. Az egyetemi könyvtár eh-
hez használhatja az OEJ nyílt forráskódú szoftvere-
ken alapuló technikai architektúrájának elemeit (pl. 
Lodel CMS szoftver). Minden eszköz, munkafolya-
mat azonos az OEJ-éval, ami hozzájárul egy induló 
folyóirat áthaladásához egy olyan platformon, ahol 
tudományos bizottság hitelesíti azt, és ráüti a pecsétet 
a „termékre”. A szolgáltatások többek között maguk-
ban foglalják a hosszú távú megőrzés biztosítását, a 
DOI-azonosítók kiosztását, a különböző adatbázisok-
ba (DOAJ, Sudoc, Mir@bel, Isidore, Héloïse) kerü-
lést. (Az egyetem folyóiratportálja a https://revues.
univ-lyon3.fr címen található.)
Az első közös projekt 2016 őszén született. A jog- és 
politikatörténeti témájú Cahiers Jean Moulin erede-
tileg is digitális formátumú volt, és a tanszék szerve-

rén jelent meg 2015-től, de hiányoztak a rezümék, a 
kulcsszavak, a szerkesztési elvek, a metaadatok stb. 
Ezért célszerű volt létrehozni a folyóirat weboldalát 
a közös modell szerint, és azonnal javítani a hibá-
kat. Ezt az első együttműködést mindkét partner na-
gyon pozitívnak tartotta. Miután 2017 áprilisában a 
Cahiers Jean Moulin csatlakozott az OEJ-hez, mások 
is jelentkeztek, és felgyorsult a folyóirat-készítés üte-
me. Két folyóiratot eleve online tettek közzé: 2017 jú-
liusában a frankofónia nemzetközi folyóiratát (Revue 
internationale des Francophonies), 2018 januárjában 
pedig az irodalomtudományi kutatócsoport füzeteit 
(Nouvelle Cahiers de Marge). 2018 végéig négy má-
sik kiadvány csatlakozott hozzájuk, 2019 tavaszára 
még egyet terveznek. A végső cél az, hogy minden 
egyetemi folyóirat szabadon hozzáférhető legyen.
Sok tanulásra és munkára van még szükség ahhoz, 
hogy a digitális szerkesztői lánc minden részletének 
készség szintű kezeléséhez a felek megfelelő jártassá-
got szerezzenek. Összességében az elért eredmények 
kedvezőek. Az inkubátor lehetővé tette a többoldalú 
együttműködést, valamint a könyvtári kutatószolgá-
lat fejlesztését.

(Pajor Enikő)

138/2019

WIllInsKy, john: The academic library in the face of 
cooperative and commercial paths to open access. – Bib-
liogr. In: library trends. – 67. (2018) 2., p. 196-213.

A felsőoktatási könyvtárak a nyílt hozzáféréshez vezető 
kooperatív, illetve kereskedelmi úton

Együttműködés -szakterületi; Felsőoktatási könyvtár; 
Folyóiratkiadás; Hozzáférhetőség; Kutatás információel-
látása; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tudomá-
nyos kutatás

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a tudományos 
könyvtárakban az új digitális korszakbeli kezdemé-
nyezések a múltban beágyazott együttműködési ér-
tékekre és mintákra építve hogyan segíthetik a kuta-
táshoz és általában a tudományhoz való hozzáférést, 
megkerülve így az egekbe szökő folyóirat-előfize-
tések piacát. Míg a nyílt hozzáférés egyik forrása 
a könyvtárak, a finanszírozók és a folyóirat-kiadók 
közötti fokozott együttműködés, egy másik út a tu-
dományos munka és az infrastruktúra üzleti alapokra 
helyezésének fokozódásához vezet. A két módszer 
több ponton fedi egymást, és mindkettő hozzájárul 
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a kutatáshoz, adatokhoz, archívumokhoz, eszközök-
höz, egyéb tudományos folyamatokhoz és eredmé-
nyekhez való hozzáféréshez.
A 2014-es év fontos mérföldkőnek számított a nyílt 
hozzáférés szempontjából, amikor is egyes becslések 
szerint az embargó utáni, a preprint és az illegálisan 
elérhetővé tett publikációkkal együtt a nyílt hozzáfé-
résű közlemények aránya elérte az 50%-ot. Időszerű 
volt, hogy jogos, mérhető és igazságos utakat talál-
janak az előfizetési piac védelmét célzó intézkedések 
helyett, melyek már nem szolgálják a könyvtárak és 
a kutatók érdekeit.
A „fordított” üzleti modellnek megfelelően egy or-
szág könyvtárainak folyóirat-előfizetési díja tenné 
lehetővé, hogy a szerzők cikkeiket szabadon hoz-
záférhetővé tehessék a világ számára. A vállalati 
„dupla fordulat” gazdasági kulcstényezője a cikk-
feldolgozási díj (article processing charge, APC), 
amely üzleti alapokra helyezi a nyílt hozzáférést. A 
folyóirat-előfizetésekből származó bevételt a cikk 
közzétételével járó szolgáltatás díja helyettesíti, 
melyet a szerzők különféle támogatások és intézmé-
nyeik segítségével fizetnek ki. Az APC alkalmazása 
ugyanakkor számos problémát vet fel. Először is a 
folyóirat-előfizetésekhez hasonlóan a hozzáadott ér-
tékhez viszonyítva túlzott árképzéssel és nyereség-
gel jár. További aggodalmat okozott, hogy a kiadók 
hibrid folyóirataikban biztosítottak az APC-s cik-
kekhez nyílt hozzáférést, miközben emellett a teljes 
előfizetési díjakra is igényt tartottak. A könyvtárak 
széles körű tiltakozásba kezdtek; egy 2016–2017-es 
felmérés tanúsága szerint az európai tudományos 
könyvtárak 11%-a folytatott éppen tárgyalásokat va-
lamilyen kompenzáció érvényesítésére a kiadókkal 
kötött addigi szerződéseiben, és 66% tervezett ilyen 
tárgyalásokat. Az utóbbi időben a kiadók kidolgoz-
tak egy második típusú vállalati „fordulatot” is: az 
elmúlt négy évtized során felhalmozott folyóirat-tar-
talomból olyan rendszereket (például repozitóriumi, 
tudománymetriai és a kutatási folyamatot támogató 
szolgáltatásokat) hoztak létre, amelyek lehetővé te-
szik számukra a tudományos kommunikációs folya-
mat nagyobb mértékű ellenőrzését.
A nyílt hozzáférés megvalósításának másik fő útja a 
nonprofit együttműködés. A szerző 17 projektet is-
mertet röviden, melyek többségükben a bölcsészet- 
és társadalomtudományokat képviselik. Az egyik 
kiemelhető példa a Könyvtári Kiadói Szövetség 
(Library Publishing Coalition, LPC), melyben a fo-
lyóirat- és könyvkiadás munkafolyamatai a könyv-
tárba „költöznek”. A Nyílt Hozzáférésű Publikálást 

Finanszírozó Konzorcium a Részecskefizikában 
(Sponsoring Consortium for Open Access Publishing 
in Particle Physics, SCOAP) keretében pedig a 
könyvtárak tömegesen „előfizetnek” azért, hogy a 
hagyományos kiadói folyóiratokat nyílt hozzáféré-
sűvé „fordítsák át”. Az együttműködésen alapuló 
publikálás (főként anyagi szempontból történő) lehe-
tővé tétele mögött olyan nyílt forráskódú rendszerek 
(pl. Open Journal Systems, DSpace, Zotero) állnak, 
melyeket tudományos könyvtárak és független szer-
vezetek fejlesztettek ki.
A könyvtárak és a finanszírozó szervezetek, valamint 
a folyóirat-szerkesztők és a kiadók választhatnak te-
hát a nyílt hozzáférés rendelkezésre álló kereskedelmi 
és együttműködési modelljei, valamint a forgalmazói 
és a nyílt forráskódú rendszerek között, akár kevert 
megoldásokat is alkalmazva.

(Pápai Dóra)

Közmûvelôdés
Lásd 114

Határtudományok

139/2019

HerTensTeIn, elizabeth m. – raBIne, julie l. – 
sWeeT, mathew c.: on the frontlines of richer metadata : 
technical services and TeI. – Bibliogr. In: Technical serv-
ices quarterly. – 35. (2018) 4., p. 353-366.

Frontvonalban a gazdagabb metaadatokért: a feldolgozó 
munka és a TeI szerepe egy digitális bölcsészeti projekt-
ben

Együttműködés -helyi; Gépi dokumentumleírás; Feldol-
gozó munka; Felsőoktatási könyvtár; Kézirat -modern; 
Különgyűjtemény; Munkafolyamat

Miközben a nyomtatott gyűjtemények zsugorod-
nak, az automatizáció pedig egyre növekszik, a 
könyvtári feldolgozó részlegek új módokat keres-
nek arra, hogy hasznosítsák a képességeiket. A digi-
tális bölcsészeti (digital humanities, DH) projektek 
lehetőséget nyújtanak a feldolgozó könyvtárosok-
nak arra, hogy a meglévő készségeiket használva 
új munkafolyamatokba kapcsolódjanak be. Jelen 



352 Könyvtári Figyelõ 2019/2

cikk a Bowling Green Állami Egyetem feldolgozó 
osztályának digitális bölcsészeti projektjét ismer-
teti, melynek során I. világháborús katonaleveleket 
tettek online elérhetővé a Text Encoding Initiative 
(TEI) metaadatsémájának segítségével. Azáltal, 
hogy együttműködtek a különgyűjteményi munka-
társakkal, és a személyzet fokozott figyelmet fordí-
tott a metaadatokra, a feldolgozó osztály egy olyan 
előremutató új módszert dolgozott ki, amelyet más 
intézmények is követhetnek.

(Autoref.)

140/2019

KIng, rachel: Personal digital archiving for journalists : 
a “private” solution to a public problem. – Bibliogr. In: li-
brary hi tech. – 36. (2018) 4., p. 573-582.

Személyes digitális archiválás újságíróknak: „egyéni” 
megoldás egy közérdekű problémára

elektronikus könyvtár; Használók képzése; magánkönyv-
tár; Megőrzés; Sajtó; Sajtóarchívum

Jelen tanulmány célja, hogy arra ösztönözze a könyv-
tárosokat, hogy digitális archiválási módszereket 
tanítsanak az újságíróknak. Ezáltal felvértezhetik 
a publicistákat annak képességével, hogyan ment-
sék el a munkájukat a jövőbeli használat érdekében, 
megkönnyítve egyúttal az újságírás megőrzését az 
utókor számára.

A szerző áttekinti a személyes digitális archiválás 
szakirodalmát, és elemzi, hogyan lehetne az újságírók 
egyedi igényeire szabni az eljárást.
A napi sajtót hagyományosan a könyvtárak őrizték 
a periodikaosztályokon tárolt hírlapok és magazi-
nok formájában. Ma, amikor szinte a teljes sajtót 
online publikálják, és a könyvtárak általában csak 
időszaki előfizetések révén kapnak hozzáférést, a 
hagyományos könyvtári megőrzés bármilyen típusa 
(pl. másolati példányok helyi tárolása) akadályokba 
ütközik. A helyi megőrzés e hiánya a jövő történészei 
számára a korai 21. századi primer források hiányá-
hoz vezethet.
Az újságírók igényei nagyfokú eltéréseket mutatnak 
munkájuk természete és formátuma, illetve pub-
likációs fóruma szerint, ami megnehezíti, hogy a 
sztenderdek vagy ajánlások egyszerű együttesét kí-
náljuk az archiváláshoz.
Noha a személyes digitális archiválás hívei a „sze-
mélyes” szót általában a „magánjellegű” szinonimá-
jaként értelmezik, jelen tanulmány rámutat, hogy a 
fogalmat ki kell tágítani, hogy magában foglalja a 
szakmai tevékenységeket is, különösen annak fényé-
ben, mennyire elterjedt a távmunka és a szabadúszói 
foglalkoztatás, illetve mennyire kevés támogatásban 
és képzésben részesülnek az otthonról és a független 
megbízással dolgozók.

(Autoref.)

Az ismertetett cikkek forrásai

ABI-Technik (DE) 38. (2018) 4.
American libraries (US) 49. (2018) 9/10.; 50. (2019) 5.
Bibliografiâ i knigovedenie (RU) (2018) 6.
Bibliotekovedenie (RU) (2018) 4., 5.
Biblioteksbladet (SE) 104. (2019) 4.
Bibliothek (DE) 42. (2018) 3.
Bibliotheks-Magazin (DE) (2018) 2.
Bibliotheksdienst (DE) 52. (2018) 10-11., 12.
BuB (DE) 70. (2018) 10., 11., 12.
Bulletin des bibliothèques de France (FR) (2018) 15.
Cataloging & classification quarterly (US) 56. (2018) 2-3.
Collection management (US) 43. (2018) 3., 4.
College & research libraries (US) 79. (2018) 7.
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College & research libraries news (US) 79. (2018) 11.
Computers in libraries (US) 38. (2018) 10.
Čtenář (CZ) 70. (2018) 9.
Danmarks biblioteker (DK) 23. (2019) 2.
Documentation et bibliothèques (CA) 64. (2018) 3.
Education for information (I) 34. (2018) 4.
IFLA journal (I) 44. (2018) 3.
Information and learning science (GB) 119. (2018) 11.
Information technology and libraries (US) 37. (2018) 4.
Information Wissenschaft und Praxis (DE) 69. (2018) 5-6.
ITlib (SK) 22. (2018) 3.
The journal of academic librarianship (US) 44. (2018) 5.
Journal of access services (US) 15. (2018) 4.
Journal of documentation (GB) 74. (2018) 6.
Journal of education for library and information 
science (US) 59. (2018) 4.

Journal of hospital librarianship (US) 18. (2018) 4.
Journal of librarianship and information science 
(GB) 50. (2018) 4.

Journal of library administration (US) 58. (2018) 5.
Journal of web librarianship (US) 12. (2018) 4.
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