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Könyvtárak a digitális világban1
CSÍK Tibor

Bevezetô
Umberto Eco A rózsa neve című művében található az a gondolat, mely szerint a
könyvek osztoznak olvasóik sorsában. Továbbvíve a gondolatot, azt is mondhatjuk,
hogy az olvasók sorsában nemcsak a könyvek, hanem a könyvtárak is osztoznak.
Ebből következően egy társadalom viszonyait jól jellemezi könyvtárainak helyzete: az, hogy hogyan lehet az információforrásokhoz hozzáférni, milyen tudástárak
állnak a köz és a különböző közösségek rendelkezésére.
Az ezredfordulóra alapvető változások mentek végbe a társalomban mind a gazdaság, mind az információkezelés technológiája területén, és ezzel összefüggésben
átalakult a közfelfogás, különösen is a rögzített információk használatának jogi
vetülete.2 A végbemenő folyamat legfontosabb ismérvei közé tartozik, hogy a kulturális és a szellemi élet intézményrendszerében a redisztribúció és a reciprocitás
egyre jelentéktelenebbé válik, miközben a kulturális és szellemi javak elérésében,
megosztásában szélesedik a kommodifikáció folyamata.
Az átalakulás lassan bontakozott ki, de a könyvtárak szinte a kezdetektől arra törekedtek, hogy a digitális technológiát fölhasználva ne csak kövessék a változásokat,
hanem az intézményt folyamatosan megújítsák. A célok nem változtak, most az
új viszonyoknak megfelelően akarták szolgálni a közösségek, illetve a társadalom
egészének információellátását. Az ezredforduló után azonban a tartalom- és információ-előállítás, valamint a -forgalmazás gazdasági modellje teljesen átalakult,
s a kiadók és az információtechnológiai cégek a könyvtárakra egyre inkább úgy
tekintettek, mint kiaknázandó forrásokra vagy a profitot csökkentő tényezőkre.
Tanulmányunkban két fontos területen: a könyvtárak gyűjteményében és szolgáltatásaiban végbement változásokat kívánjuk bemutatni. Természetesen nem
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törekedhetünk teljességre, és egyes, nagy jelentőségű
területek – például a gyűjtemények digitalizálása, a
különböző repozitóriumok kialakítása – részletes, valamennyi szempontot figyelembe vevő tárgyalásáról
le kell mondanunk.3

A tudásmegosztás szolgálatába állított technológia
A XIX. század eszméi közé tartozik a tudás mindenkié gondolata, melyet jól kiegészít az az alapelv, mely
a könyveket és az ismeretek más rögzített formáit
elérhetővé kívánja tenni a társadalom széles rétegei,
lehetőleg a társadalom egésze számára. Ezen eszmék
megvalósítását szolgálják a könyvtárak, elsősorban is
a nyilvános könyvtárakakra, majd az ország könyvtári rendszerének egésze. Természetesen nem a XIX.
században születtek meg ezek az eszmék. A nyugati
kultúrában mélyen benne gyökereznek, kezdve a görög–római nyilvános könyvtárakkal, majd az egyházi

gyűjteményekkel, a reneszánsz könyvtáraival, a
köznek és a tudóstársaságoknak szánt könyvtárakon
át egészen a köz művelődését és a nemzet tudásvagyonával való gazdálkodást szolgáló könyvtárakig.
A XIX. század végén a nyomdaipari technológia valóságos robbanást hozott a kiadványok számában, s
az egyre olcsóbbá váló nyomtatott termékek forgalmazását kiadói, terjesztői vállalkozások biztosították.
Megjelentek a kép, a hang, majd a mozgókép rögzítését, továbbítását lehetővé tevő új technológiák is.
Mindez közrejátszott abban, hogy a könyv halálának
gondolatával már a század végén szerettek eljátszani
(1. ábra). Valójában a nyomtatott dokumentumok elsőségét az ismeretközvetítésben ezek az audiovizuális
médiumok még jó ideig nem veszélyeztették, és mint
fizikai hordozók integrálhatók voltak a könyvtárak
gyűjteményébe. Ezeknek az új technológiáknak a révén viszont gyarapodott a tudásmegosztás eszközeinek száma és új szolgáltatások indítása vált lehetővé.

1. ábra
A könyv vége – az „online szolgáltatás” képe 1895-ből.4
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A XIX. század végén, a XX. század elején a társadalmi
és a tudományos haladásban hívő gondolkodók megvalósíthatónak vélték a tudás egyetemes megosztását.
E kiemelkedő gondolkodók közül elsőként említendők
a dokumentációs mozgalom megindítói, Paul Otlet5
és Henri La Fontaine,6 akik 1895-ben kezdeményezték az emberi tudást magukban foglaló kiadványok
egyetemes számbavételét (Repertoire bibliographique
universel – RBU).7 Karl Wilhelm Bührer8 a Nobel-díjas
Friedrich Wilhelm Ostwald9 támogatásával intézetet
alapított a tudósok nemzetközi együttműködése és a
tudományos ismeretek összegzése érdekében (Internationales Institut zur Organisierung der geistigen
Arbeit – Die Brücke). Herbert George Wells10 világhírű író 1938-ban megjelent esszékötetében olyan világenciklopédiáról ír, amelyet a szellem embereinek
társulása készítene, és naprakészen tartalmazná az
emberiségnek a világról alkotott ismereteit. A fölvetett
gondolatok és a kidolgozott elképzelések gyakorlatba

történő átültetése ma sem vesztettek időszerűségükből.
A tudás mindenkié eszme megvalósításához azonban
nemcsak a dokumentumok (nyomtatott, képi stb.)
tartalmát volt szükséges föltárni, vagy az enciklopédikus összegzést elkészíteni, hanem biztosítani
kellett ezen tudástárakban fölhalmazott ismeretek
szétsugárzását is. Az 1930-as évekre Otlet vezetésével kidolgozták a telekommunikációs terjesztés
valamennyi formáját. A hangzóanyagokat telefonon, rádión és hanglemezen lehetett továbbítani, az
írott-grafikus dokumentumokat távközlési vonalon,
filmen (mikrofilmen) és televízión lehetne távolról
elérni, a képek ugyancsak a film és a televízió révén
váltak terjeszthetővé, sőt még a rendezvényeken való
távoli részvételre is gondoltak. Összefoglalva megállapítható, hogy az 1930-as évekre a tudásmegosztás
valamennyi formáját kidolgozták az analóg technológiára alapozva. A távlati cél az volt, hogy otthonról
is elérhető legyen ez a fölhalmozott tudás (2. ábra).

2. ábra
Paul Otlet vázlata a Mundaneum dokumentációs és telekommunikációs tevékenységéről.11
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A könyvtár azonban, amely tartalmazza mindazt,
ami kifejezhető, nemcsak lelkesítő lehet. Jorge Luis
Borges12 – sok tekintetben előlegezve a világháló
mai tartalmát – meglehetősen disztópikus képet fest
a Könyvtárról, melyben minden, valamennyi nyelven megvan. „Minden: a jövő minuciózusan leírt
története, az arkangyalok önéletrajza, a Könyvtár
pontos katalógusa, ezer és ezer hamis katalógus, e
katalógusok hamisságának kimutatása, Baszileidész
gnosztikus evangéliuma, az evangélium kommentárja, az evangélium kommentárjának kommentárja, igaz beszámoló a halálodról, valamennyi könyv
fordítása minden nyelven, minden könyv betoldott
részlete minden könyvben”.13 És az Igazolások: „[…]
védőbeszédek és jövendölések könyvei ezek, amelyek a világ minden emberének minden cselekedetét
minörökre igazolták, és jövőjük csodálatos titkait is
tartalmazták.”14
A szellemi javak egyetemes gyűjteményének eszméje mindezek ellenére ma is hat. Az ezredfordulót
követő első évtized közepén kezdeményezték például a Digitális Világkönyvtár (World Digital Library
– WDL) fölállítását, amely ma több mint 190 ország
közel 200 intézménye közreműködésével épül, s az
UNESCO és a Library of Congress (Egyesült Államok) üzemelteti.15 A nyílt tudomány (Open Science)
koncepciójának kialakítása az Európai Unióban a

stratégiai célok közé tartozik,16 az UNESCO-ajánlás a
nyílt tudományról pedig éppen most van születőben.17
Valamennyi felfogás épít a könyvtárakra, számít a
közreműködésükre.

A digitális forma megtöltése tartalommal
A XX. századra a könyv metaforává vált, amely jelképezte a már meghaladott tudásrögzítési és -megosztási technológiákat és a meghaladni kívánt ismereteket is. Bőven válogathatunk a könyvek halálát jósoló
kijelentések között. Thomas Alva Edison,18 a feltaláló
1913-ban úgy ítélte meg, hogy a könyvek hamarosan
elavulnak az állami iskolákban. McLuhan,19 a forrómédiumok apostola, nemcsak a Gutenberg-galaxis
végét hirdette meg, hanem a könyvet ugyanolyan
múlandónak tekintette, mint a szabásmintát vagy a
csíkot a női harisnyán. Nicholas Negroponte,20 digitális létezésünk kutatója 2010-ben arról beszélt,
hogy a könyv mint tárgy öt év múlva halott lesz.
Több mint tíz évvel a kijelentés után az elektronikus
könyvek eladása még messze elmarad a nyomtatott
könyvek mögött.
Az amerikai kiadói szervezet (Association of American Publishers) 2020 novemberi adatai szerint a
kereskedelmi forgalomban eladott könyvek között
a nyomtatottak aránya meghaladta a 75%-ot, míg az

3. ábra
A kereskedelmi forgalomban eladott könyvek megoszlása formátumonként
az Association of American Publishers adatai szerint23
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elektronikusoké 10% körüli volt (3. ábra). A kiadói
bevételek 2020 februárja és 2021 februárja között
a keménytáblás könyvekből 26,2%-kal, a puhatáblásakból 14,1%-kal, míg az e-könyvekből 20,4%kal nőttek.21 A 2020 júniusa és 2021 júniusa közötti
bevételek a keménytáblás könyvekből 25,3%-kal, a
puhakötésűekből 16,4%-kal nőttek, míg az e-könyvekből 0,3%-kal csökkentek.22 A nyomtatott könyv
következésképpen meghatározó médium, és minden
tekintetben versenyképes.
A könyvtárak mindig igyekeztek követni a kor elvárásait, s nemcsak a nyomtatott, hanem a más technológiával készült dokumentumokból is gyűjteményeket
alakítottak ki. Így történt ez az analóg technológia
fizikai egységeivel – mint a hanglemez, film- és
videófelvétel –, majd a digitális hordozókkal – mint
a CD, DVD. És kialakították a hordozótól független
digitális könyvtárakat, a virtuális gyűjteményeket, s
az ezekre épülő szolgáltatásokat.
A számítógépes technológia a könyvtárak életében
az 1950-es években jelent meg. A szakirodalom vis�szakereshetővé tétele érdekében a bibliográfiákból,
a katalógusokból, a referáló-indexelő kiadványokból
számítógépes adatbázisokat építettek.
Az orvostudomány szakirodalmát feldolgozó Index Medicus című kiadványon, melyet az Amerikai Egyesült Államok orvostudományi könyvtára
(National Library of Medicine – NLM) készített, jól
szemléltethető a folyamat. A bibliográfiai adatbázis
az 1960-as évek közepétől működik (MEDLARS),
1971-től indult az online keresés (MEDLINE), az
1990-es évek második felétől érhető el a weben, és
mára már nemcsak a szakterület legnagyobb bibliográfiai, hanem teljes szövegű adatbázisává is vált
(PubMed). E töretlen fejlődés mögött természetesen
ott állt az a kormányzati felfogás, mely a stratégiai
tudományterületeken – orvosi, természet- és mérnöki
tudományok, pedagógia stb. – a tudományos ismeretek számba vételét és hatékony felhasználását akarta
megvalósítani. A következetes politika és a bőséges
szövetségi (pl. National Science Foundation – NSF)
és vállalati anyagi források révén ma az Egyesült
Államok szakirodalmi adatbázisai jelentik a vonatkoztatási pontot a tudományos élet számára.
Hazánkban is megindult a bibliográfiák, dokumentációs és referáló kiadványok adatbázissá alakításának
folyamata. Például az Országos Pedagógiai Könyvtár
nemzeti szakbibliográfiájából (Magyar Pedagógiai
Irodalom – MPI) és referáló lapjából (Külföldi Pedagógiai Információ – KPI) 1989-től számítógépes adatbázis épül, amely 2007-től folyóiratok hivatkozásait
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is feldolgozza. Általánosságban azonban elmondható,
hogy a magyar szakirodalmi adatbázisok – a tudományos szakkönyvtárak térvesztésével párhuzamosan – az 1990-es évektől folyamatosan hanyatlanak,
szűnnek meg. Sikeres viszont az 1990-es évek második felétől a hazai könyvtárak katalógusainak adatbázissá szervezése és online elérhetővé tétele. Ezzel
Magyarországon is kiteljesedett az a folyamat, amely
az Ohio State University Library-n kifejlesztett, első
online könyvtári katalógussal (Online Public Access
Catalog – OPAC) indult 1975-ben.

Digitalizálás
A szurrogátumtárak számítógépes adatbázissá válása után, az 1990-es évek második felében vesz lendületet a könyvtárak állományának digitalizálása.
A könyvtárak remek lehetőséget láttak a digitális
technológiában arra, hogy kiteljesítve küldetésüket,
a gyűjteményt mind szélesebb kör számára tegyék
elérhetővé. Bár a másolástechnika kapcsán már korábban fölvetődött, hogy a sokszorosítás és a tartalom továbbforgalmazása sérti a szerzői és forgalmazói jogokat, de akkor még sikerült a modus vivendi
kialakítása.
A digitalizálás tömegessé válása és az abból profitot
termelő vállalkozások megjelenése viszont teljesen
új helyzetet teremtett. Például a 2000-es évek elején
az amerikai nagykönyvtárak anyagát (pl. Harvard
Library, New York Public Library) a Google – a
Google Print Program keretében – addig nem látott
mértékben digitalizálta, s tette a tartalmakat a szolgáltatása részévé. Azok a könyvtárak, melyek nemet
mondtak a Google-nak, leginkább a szellemi örökség kiárusítását kívánták megakadályozni. Franciaország nemzeti könyvtára, a Bibliothèque nationale
de France (BnF) élesen elutasította a „kedvező”
digitalizálási lehetőséget, mert a francia kulturális
örökség megőrzését és közzé tételét nemzeti feladatnak tekintette.24. A Google digitális könyvtári terveit
az amerikai szerzői jogi szervezet (Authors Guild)
és az Association of American Publishers bíróságon
támadta meg.25 A 2005 és 2016 között zajló perek
sok szempontból sajátos eredményt hoztak, és élesen
rávilágítottak a szerzők és a forgalmazók érdekérvényesítő képességének különbözőségére is.
A per hatására ugyan megerősítést nyertek a könyvtár
küldetésének megfelelő kölcsönzési, másolási és más
„bevett” gyakorlatok, a fizikai egységek (pl. könyv,
zenei CD) esetében. A fizikai hordozó nélküli digitális tartalmak (pl. e-könyv) könyvtári beszerzése és
kölcsönzése azonban már nem e „bevett” gyakorlat
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szerint történik. Azon művek digitalizálásának szabályozása, amelyeknél szerzői jogi igénnyel nem lép
föl senki (árva művek – orphan works), vagy nyomtatott formában már nem hozzáférhetőek (out of print
books / out of commerce works), valóban hasznos a
könyvtárak számára. De legalább ilyen fontos volt
a digitalizációban érdekelt vállalkozások számára
is, hiszen jelentős haszonnal kecsegtető, új piacot
nyitott előttük.26
A könyvtárak az 1990-es évek közepétől aktívan bekapcsolódnak a digitális megőrzési programokba. Az
alapelvek meghatározása és az eljárások szabályozása
után az ezredfordulót követően lendült föl igazán a digitalizálás, melyet az UNESCO éppúgy támogat, mint
a nemzetközi könyvtárosszervezet, az IFLA. A sokféle nemzetközi és nemzeti programról szóló áttekintés
szétfeszítené közleményünket, ezért erre nem vállalkozhatunk.27 Számos tanulsággal szolgálhat viszont
az Egyesült Államok gyakorlata. A nemzeti könyvtár (Library of Congress – LC) terveivel az 1990-es
évek végén indult el az a folyamat, amely 2010-től a
kongresszus támogatta nemzeti programmal folytatódott (National Digital Information Infrastructure
and Preservation Program – NDIIPP). 2010-től
az intézményi kört szélesítették (National Digital
Stewardship Alliance – NDSA), majd 2016-tól már a
digitális könyvtárak szövetségében (Digital Library
Federation – DLF) folyt a munka.28 Persze közismert
tény, hogy a kongresszus könyvtárának messze nemcsak kulturális feladatai vannak, hanem a nemzeti
stratégia egyik alapintézményeként működik. Ugyanakkor a kis nemzetek könyvtári rendszere is nagyon
lelkesítő példával tud szolgálni. Ilyennek tekinthetjük a norvég nemzeti könyvtár (Nasjonalbiblioteket)
stratégiáját, mely online elérhető digitális könyvtár
létrehozását célozza.29
A stratégiai tervezettséghez képest a másik végletet képviseli az állományvédelmi szükségintézkedésként megvalósuló digitalizáció, melyet csak
úgy tud a könyvtár elvégeztetni, ha lemond a tartalom online terjesztésről a digitalizáló cég javára. Jóllehet a könyvtár meg tudta óvni a kiadványokat a pusztulástól, de a tartalom a weben a cég
révén érhető el, aminek következtében a könyvtár veszít közönségéből. A könyvtárakban őrzött
nemzeti örökség digitalizálása és közrebocsátása
messze túlmutat az egyes intézményeken, ezért
sok államban stratégiai terveket dolgoznak ki ennek megvalósítására. Az ilyen célú és eredményes nemzeti program nem nélkülözheti a megbízható és hosszú távon alkalmazható technológiát,

522

az intézmények széles körét átfogó, jól szervezett
együttműködést, a digitalizálandó művek tervszerű
kiválasztását és a folyamatos munkát lehetővé tevő,
biztos pénzügyi hátteret.

A digitális kiadványok és a könyvtárak
A könyvtárak beszerzésében nagy változást hoztak
a fizikai hordozó nélküli elektronikus/digitális dokumentumok, különösen az időszaki kiadványok.
Az intézményeknek számos – ma már közimert
– ténnyel kellett szembesülniük: például egy-egy
folyóiratcsomag ára kedvezőnek látszik, de ha valamennyi, szükséges kiadványt be akarnánk szerezni,
akkor több folyóiratcsomagot is meg kell rendelni.
Így azonban a végösszeg már igencsak magas lesz,
és az árukapcsolás miatt sok fölösleges kiadványt is
kap a könyvtár; az elektronikus folyóiratokat az előfizetés lejártával nem lehet rendelkezésre bocsátani.
A kiadók és terjesztők egyre inkább kiépítik a közvetlen, online értékesítésüket fizetőfalas megoldással.
És még sorolhatnánk. A könyvtárak költségvetésében
az időszaki kiadványok beszerzésére fordított összegek emelkedtek a leginkább. Az emelkedés messze
meghaladja azt a mértéket, ami magyarázható volna
a folyóiratok számának gyarapodásával és az általános költségnövekedéssel.
Ez a költségnövekedés a felsőoktatási és tudományos
könyvtáraknál volt a legnagyobb. Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada számos tudományos könyvtárát tömörítő szervezet, az Association of Research
Libraries (ARL) általánosan hivatkozott statisztikai
adatai szerint (a 4. és 5. ábránál ld. a hivatkozott
forrás Excel-tábláit is) a beszerzési kiadásokban
az időszaki kiadványokra fordított összeg 1998 és
2018 között 166%-kal nőtt, miközben a monográfiák esetében csak 23%-kal. A változások mélyreható
voltát bizonyítja, hogy 1986-hoz képest az időszaki
kiadványokra költött összegek mintegy 600%-kal,
a monográfiák költségei majdnem 100%-kal, míg a
teljes beszerzés közel 400%-kal növekedtek (4. ábra).
Sok könyvtáros bizonytalanodott el a digitális világ
nagyszerűségébe vetett hitében, amikor az intézményszámba menő referensz kiadványok – enciklopédiák,
lexikonok, szakszótárak, életrajzi művek, kalauzbibliográfiák stb. – nem jelentek meg többé. Ezek, a
könyvkiadás csúcsát jelentő művek összegezték a tudományos ismereteket, szervezték a közleményeket,
nélkülözhetetlenek voltak a felsőbb tanulmányokhoz,
és hivatkozott kiindulásai voltak az új kutatásoknak.
Amelyik műnek sikerült online elérést biztosítani,
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4. ábra
Az Association of Research Libraries (ARL) tagságához tartozó egyetemi könyvtárak költségvetési
kiadásainak trendjei 1998 és 2018 között.30

annak nagyobb az esélye a talpon maradásra. Sajnos,
a művek digitalizálása vagy adatbázissá szervezése
még nem biztosíték arra, hogy folytatódik a munka,
és megszületik az ismereteket naprakészen tartalmazó új kiadás. A kiadványok online elérhetővé tétele
minden bizonnyal hozzájárulhat a könyvtárak forgalmának csökkenéséhez.
A költségviselés szempontjából az online hozzáférésnek két fő típusa van. Közülük az egyik, ha a
művet, illetve a referensz adatbázist ingyenesen hozzáférhetővé teszik. Ezzel újabban az Encyclopedia
Britannica próbálkozik úgy, hogy a tartalom mellett
hirdetéseket közöl a bevétel biztosítása érdekében.
A másik út, amikor a használók közvetlenül vállalják
a költségeket, és megtekintésenként fizetnek (pay per
view), vagy előfizetést vállalnak (akár a Google Play
Store-on keresztül). Az elektronikus kézikönyvtárra
álljon itt példaként az Oxford Univerity Press tartalomipari vállalat Oxford Reference31 nevű szolgáltatása, mely révén számos lexikon, szótár használható.
Az elektronikus könyvek beszerzése és könyvtári
kölcsönzése teljesen új helyzetet teremtett. A kiadók
Könyvtári Figyelõ 2021/4

meghatározzák a kölcsönözhető művek körét, hogy
a könyvet hány olvasó kaphatja meg egyidejűleg,
hányszor és mennyi ideig lehet kölcsönadni, továbbá
részletesen szabályozzák a tranzakciók árszabását,
és hogy a mű bekerülhet-e a könyvtár állományába,
vagy törlődik a kínálatból stb. Az igen nagy szakmai súllyal és társadalmi elismertséggel rendelkező
amerikai könyvtárosszervezet (American Library
Association – ALA) hosszú évek óta küzd az öt legnagyobb kiadóvállalattal (Big Five)32, hogy a könyvtárak a küldetésüknek megfelelve, korlátozásoktól
mentesen kölcsönözhessenek elektronikus könyveket, hasonlóan a fizikai hordozókhoz. A szervezet már
2011-ben megalakított egy munkacsoportot (Digital
Content & Libraries Working Group) a digitális tartalmak egységes kezelése és a kiadókkal való megegyezés érdekében. Az évek óta folyó sok-sok tárgyalás ellenére a vállalatokkal csak részleges megoldást
sikerült elérni. És a cégek állandóan változtatják az
e-könyvekhez való hozzáférés és a kölcsönadás feltételeit: például 2019-ben a Macmillan-csoport az új
e-kiadványait nem adta el a könyvtáraknak, ami ellen
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országos tiltakozás szerveződött.33 A kiadók láthatólag az új technológia valamennyi előnyét a maguk
javára kívánják fordítani. A könyvtárosszervezet ezért
az #eBooksForAll keretében támogatókat gyűjt, és
kész jogi – ún. antitrust – eljárást kezdeményezni a
digitális piac monopolizálása ellen.34
A kiadók és a forgalmazók – úgy tűnik – készek a
legvégsőkig elmenni az új technológia adta lehetőségek kiaknázásában. 2011-ben az árak törvénytelen
befolyásolása miatt az Apple-t már elmarasztalta a
bíróság, az öt nagy kiadó pedig pénzzel rendezte a
helyzetet. 2021 januárjában az online kereskedelem
óriása, az Amazon és az öt nagy kiadó ellen indítottak
pert árkartell létrehozása tárgyában.35 A nyugati kultúra számára meghatározó volt, hogy a XIX. század
végére az üzleti alapú könyvkölcsönzés visszaszorult
a nyilvános könyvtár eszméjének általánossá válása
miatt. A technológia révén azonban most új életre
kelt a fizetős kölcsönzés, s egyre nagyobb teret nyernek az előfizetéses tartalomszolgáltatások és az ún.
streaming média.
Az Amazon példáját véve: a 2011-ben indult Kindle
Lending Library, mely 2021 januárjában megszűnt,
de helyette ajánlja a cég a 2016-től működő Prime
Reading szolgáltatását több mint 1000 könyvvel és
folyóirattal, a 2014-es alapítású Kindle Unlimited36
pedig két milliónál több mű – könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek stb. – elérését kínálja havi 9,99
dollárért. Az Amazonnak természetesen van hasonló zenei és videószolgáltatása is. A cég a könyvkereskedelemben meghatározó piaci részesedésre tett
szert: az Egyesült Államokban a nyomtatott könyvek
több mint a felét és az e-könyvek majd 90%-át adja
el.37 De a forgalmazás mellett kiadással is foglalkozik. A kiadói részlegéhez (Amazon Publishing) számos könyvkiadó tartozik. Az Amazon nem adja el a
könyvtáraknak e-könyveit, megakadályozandó azok
könyvtári kölcsönzését.
Jóllehet a nagy kiadók közül az Amazon az egyedüli,
amely teljesen elzárkózik a művei könyvtári kölcsönzésétől, de ezt nem pusztán üzleti érdekkel indokolja.
Kinyilvánított célja ugyanis, olyan – úgymond – megközelítés kidolgozása, amely egyrészről az olvasóközönség bővítését és a könyvtárhasználók szolgálatát,
másrészről a szerzők érdekeinek érvényesülését és
a jogdíjakat, jövedelmeket egyaránt biztosítja.38 Az
Amazon álláspontjával szemben számos ellenvéleményt fogalmaztak meg, és a cég tevékenységét is
sokan bírálták. A könyvtárak szempontjából talán a
legtalálóbb összegzés így hangzik: az Amazonnak
megvan a hatalma ahhoz, hogy a könyvtárakat a
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XX. században tartsa. Ez az ára, hogy hagytuk a Big
Tech-et ilyen nagyra nőni.39

Online szolgáltatások
A könyvtári rendszer ma már nélkülözhetetlen szolgáltatásai közé tartozik a közös, illetve központi
katalógus, amely tartalmazza a lelőhelyadatokat is.
A könyvtárak együttműködésével készülő leghíresebb, számítógépes közös katalógus az Ohio College
Library Center (OCLC), 1967-ben indult útjára. Az
OCLC nonprofit szervezetként Ohio állam könyvtárainak közös katalogizálását tervezte megvalósítani
számítógépes hálózat révén. A vállalkozás annyira
sikeres lett, hogy kilépett az állam kereteiből (Online Computer Library Center – OCLC), s mára 107
országból való 15 63740 tagintézményének munkáját
összefogva készíti és szolgáltatja a WorldCat nevű
katalógust, amely közel 500 millió bibliográfiai rekordot tartalmaz. Fontos megemlíteni, hogy a program elindulásához alapvetően hozzájárult a szövetségi pénzügyi támogatás.
Ohio államban a szisztematikus fejlesztések eredményeként intézményesítették a könyvtárak együttműködését Ohio Library and Information Network
(OhioLINK) néven, ami biztosítja a felsőoktatás
szakirodalommal és információval való ellátását, s
megtermeti az állam hatékony tudásgazdálkodásának
kereteit. Az 1992-ben indított, 1997-től a világhálón
működő vállalkozás ma az információk széles skáláját
teszi elérhetővé (úm. elektronikus folyóiratok, digitális
tartalmak, szakdolgozatok, kutatási jelentések, zene
stb.).41 Az OhioLINK küldetésében kertelés nélkül, világosan megfogalmazták a célt: az állam felsőoktatása
számára teremtsen versenyelőnyt azzal, hogy együttműködve és költséghatékonyan megszerzi és rendelkezésre bocsájtja a folyamatosan gyarapodó, nyomtatott
és digitális, tudományos forrásokat, a tanítás, a tanulás
és a kutatás előrehaladása, továbbá Ohio tudásalapú
gazdaságának növekedése érdekében.42
A hazai könyvtárügy – engedelmeskedve az idők
szavának – 2001-ben 15 könyvtár közreműködésével létrehozta a Magyar Országos Közös Katalógust
(MOKKA). A MOKKA az elmúlt húsz évben számos
területen ért el igen komoly eredményeket, de az
OCLC-hez hasonló, az állam gyűjteményeit oly teljességgel átfogó közös katalógust nem sikerült kiépíteni. A tudás- és információmegosztás érdekében
létrehozott könyvtári hálózat, amelynek keretében
együttműködnek az ország tudományos intézményei,
ugyancsak várat magára.43 Az OCLC számos tanulKönyvtári Figyelõ 2021/4
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sággal szolgálhat a magyar könyvtárosok számára is,
például hogy a szakmai lelkesedés nem pótolhatja a
biztos anyagi hátteret, a folyamatos és hosszú távra
szóló fejlesztéseket és a tevékenységek szigorú szabályozását (vö. OCLC MARC).
A tudományos szakkönyvtárak és a felsőoktatási könyvtárak kiemelt szolgáltatásai közé tartozott
az 1970-es évektől az online adatbázisokban való
szakértői keresés. A szolgáltatást olyan könyvtári
szakemberek végezték, akik jól ismerték a föltárt
tudományterületet, az adatbázis rekordszerkezetét
és keresőfelületét, mert az árszabás miatt a gyors és
pontos keresés volt kívánatos. Az 1990-es évek végére a nagy szakirodalmi adatbázisok kialakították a
webes felületüket, és megváltoztatták az árszabást is,
megszüntetve például az időalapú számlázást. Ennek
következtében a könyvtárosok elsődleges feladata
már nem a keresések elvégzése lett, hanem a kutatók
és a hallgatók fölkészítése az adatbázisban való keresésre. Ezek a kurzusok a felsőoktatásban fokozatosan
kötelezővé váltak, a kutatástámogatás viszont egyre
szűkebb, de szakmailag és tudományosan sokkal igényesebb szolgáltatássá vált.
Az internetes, majd webes források közötti eligazodást már a kezdetektől segíteni kívánták a könyvtárosok. A meglehetősen különböző forrásokat, weboldalakat megpróbálták könyvtárrá szervezni: minőségi
kritériumok szerint szigorúan átválogatva, s alapos
formai és tartalmi feldolgozással lehetővé téve a
sokszempontú keresést. Az Internet Public Library
(IPL) története jól példázza az ilyen típusú vállalkozások útját.44 Az IPL a University of Michigan
könyvtároshallgatói munkájaként indult 1995-ben,45
2007-től 15 felsőoktatási intézmény közreműködésével épült, majd a digitális könyvtárosok képzésben
is fontos szerepet töltött be. A webböngészők versenye és az anyagi támogatás megszűnése miatt az IPL
2015-ben befejezte működését.46 A vállalkozásnak
azonban olyan jól csengő neve volt, hogy a Barnes &
Nobel Education megvette, de a szolgáltatás tartalmát
megváltoztatva 2020-tól a diákok számára több mint
félmillió esszét kínáló portálként működteti.
Hazánkban az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum (OPKM) tervezte, hogy a magyar iskolai
könyvtárak munkáját egy közösen épített Web Iskolai
Könyvtárral (WebIK) segíti. A végül pályázati pénzből megvalósult WebIK 2010 és 2015 között működött, s hasonlóképpen a pénzhiány miatt maradt abba.
Ma már ilyen átfogó munkára a könyvtárak nem vállalkoznak, de minden rangos felsőoktatási intézmény
könyvtára állít össze listát az egyetemi polgárok
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számára az online elérhető adatbázisokról, tematikus
portálokról, jól használható forrásokról. Ez a segítő
szándék általánosan jellemzi a könyvtárakat, de nem
mindig társul megfelelő szintű szakmai munkával.
Számos linkgyűjtemény ugyanis azokhoz az ajánló
bibliográfiákhoz hasonlít, melyeknél a megnevezés
pusztán az esetlegességet és a koncepciótlanságot
hivatott elfedni.

A könyvtári szolgáltatások iránti igény megváltozása
A szolgáltatások igénybevételének változását jól nyomon lehet követni az ARL tagkönyvtárairól fölvett
adatok alapján. Ezek szerint a tájékoztató szolgálatot 2018-ban 1998-hoz képest 84%-kal kevesebben
keresték meg, és a kölcsönzések száma is több mint
kétharmad résszel esett vissza. A könyvtárközi kölcsönzés 1998-tól 2009-ig folyamatosan nőtt (59%),
majd ekkortól csökkent, és 2018-ra már csak 15%-kal
haladta meg a húsz évvel korábbi szintet. A hallgatóknak tartott csoportfoglalkozások száma viszont látványosan nőtt, 2016-ra 88%-kal, 2018-ban pedig 67%kal haladta meg a kiinduló szintet, s a résztvevők
száma is folyamatosan gyarapodott (41%) (5. ábra).
A tájékoztatás iránti igény csökkenéséhez nyilvánvalóan hozzájárult, hogy az adatbázis-forgalmazók
kifejlesztették az ilyen irányú szolgáltatásaikat. Már
nemcsak a könyvtárosok informálása és az adatbázisok megismertetése fontos számukra, hanem közvetlenül akarják megszólítani használóikat. Ezért
kiemelt figyelmet fordítanak a használóképzésre
(személyes, online, Youtube-anyagok, webinárium
stb.), a tájékoztató szolgáltatás (telefon, ímél, cset,
közösségi háló stb.) nyújtására, sőt, tudományos
konzulens rendelkezésre bocsátását is vállalják.
A folyamatot erősítette, hogy egyre több adatbázis
került egyre kevesebb forgalmazó kezébe. Az óriásvállalatok mindegyike olyan portál fejlesztésén
dolgozik, amelyről a legkülönbözőbb referensz és
teljes szövegű adatbázisok éppúgy elérhetők, mint
tudományos hírek, rendezvények, virtuális közösségi
terek, ingyenes források stb., de igénybe lehet venni a
használatot messzemenően támogató szolgáltatásokat
is. Mindez nemcsak a könyvtárak szakirodalmi tájékoztatására volt hatással, hanem jelentősen szűkítette
az adatbázis-keresésben és a kutatástámogatásban
betöltött korábbi szerepüket.
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Graph 1
Service Trends in ARL Libraries, 1998-2018
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5. ábra
Az Association of Research Libraries (ARL) tagságához tartozó könyvtárakban igénybe vett
szolgáltatások trendjei 1998–201847

Az ARL felmérésének adatai szerint a könyvtári foglalkozások, a könyvtárak oktatási tevékenysége iránt
nőtt az igény. Ez összhangban áll azzal a folyamattal,
melynek során az információs műveltség megszerzése a felsőoktatás valamennyi szintjén elvárás lett.
A képzés egészét átfogó szabályozás 2000-ben jelent
meg,48 melyet az egyes tudományágakra vonatkozók
követték,49 2006-ban pedig rendezték a könyvtárosok
oktatói státuszát50 a felsőoktatásban. Az információs
műveltség átadásán túl igény mutatkozik a tudományterületek tájékoztató eszközei, illetve adatbázisai bemutatására, valamint a nyílt hozzáférésű platformok
használatának és a publikációk megjelentetésének
segítése iránt.
A könyvtárak próbálkoztak az egész napos, virtuális
tájékoztató szolgálattal is. Az OCLC QuestionPoint51
a hét minden napján 24 órában állt rendelkezésre, de
2019-ben kénytelen volt eladni a szolgáltatást.52 Joggal
merült föl a kérdés, ha a könyvtári háttérrel, nonprofit
alapon működő szolgáltatás nem hatékony, akkor üzleti alapon azzá tehető-e. A színvonalas tájékoztatást
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folyamatos rendelkezésre állással olyan tőkeerős cég
sem vállalta, mint a Google, s a 2002-ben indított
Google Answers térítéses szolgáltatását 2006-ban
megszüntette.53
Az 5. ábráról nemcsak a tájékoztató szolgálat igénybevételének óriási mértékű visszaesése olvasható le,
hanem a foglalkoztatottak számának jelentős csökkenése is. Az ACRL tagkönyvtáraiban a munkatársak
száma 1998 és 2018 között 20%-kal lett kevesebb.
Sajnos más könyvtárak esetében is hasonló statisztikai átlagok mutatkoznak. Az Egyesült Államokban
a közoktatási intézmények könyvtárosainak száma
1999 és 2016 között majdnem 20%-kal csökkent.54
A pedagógusok létszáma is csökkent, de közel sem
ilyen mértékben. A helyzet komolyságát jelzi az a
tény is, hogy az iskolákban a tanítás támogatására ún.
oktatássegítőket (instructional aids), oktatáskoordinátorokat (instructional coordinators) is alkalmaznak, akiknek a létszáma nem esett a kiinduló 2000es év létszáma alá úgy, ahogy ez az iskolai könyvtári
dolgozók esetében történt.55 A könyvtárak bezárásáról
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és a könyvtárosok elbocsátásáról sokat lehetett olvasni az Egyesült Királyságból és Németországból
érkező hírekben is. S bár a 2000-es évek elejének válsága idején jelentősen megemelkedő átlagok később
csökkentek, a negatív tendencia tartósnak bizonyult.

Tudományos közlemények nyílt adatbázisai
a világhálón
A felsőoktatási és a tudományos szakkönyvtárak
gyűjteményének és szolgáltatásainak igénybevételét jelentősen csökkenti, hogy egyre növekvő számú
forrás érhető el szabadon az online térben. A tudományos közlemények szabad publikálása az interneten,
majd a közleményekből kialakított gyűjtemények, archívumok a tudományos kommunikáció új korszakát
nyitották meg. Most csak néhány példa felvillantására
szorítkozhatunk a könyvtárak szempontjából fontos
vonatkozások érzékeltetésére.
Történelmi lépésnek szokás tekinteni, hogy Paul
Ginsparg56 fizikus 1991-ben létrehozta a tudományos
közlemények nyílt hozzáférésű tárát, az arXiv.org
elődjét. Mára már a diszciplínák és a kutatási területek

preprint-adatbázisai, -szerverei ugyanúgy a szakterület tudományosságának nélkülözhetetlen attribútumai
közé tartozik, mint a XIX. században az akadémiai
folyóiratok voltak. Ezen adatbázisok közleményei
(pl. preprint, postprint) nem esnek át szigorú tudományos ellenőrzésen (pl. lektorálás), tehát jórészt
formai követelményeknek kell megfelelniük. Az
adatbázisok fenntartása is számos kérdést vet föl,
mert a működést biztosító fenntartók igen különbözőek lehetnek (például felsőoktatási és tudományos
intézetek, tudóstársaságok vagy szakmai szervezetek, kutatási programok és alapítványok, egyének és
közösségek, ipari vállalatok, tartalomszolgáltatók
és kiadók). Mindezen bizonytalanságok ellenére folyamatosan növekszik az adatbázisok népszerűsége.
Példaként álljon itt a preprint-adatbázisok állományának robbanásszerű növekedése az élettudományok
területén 2013 és 2020 júniusa között (6. ábra).57
A tudományos ismereteket előállító felsőoktatási és
tudományos intézményekkel szemben általános elvárássá vált, hogy saját anyagaikból nyílt hozzáférésű
repozitóriumo(ka)t alakítsanak ki. A repozitóriumok
működhetnek a könyvtár részeként, de van, ahol önálló szervezeti egységet alkotnak.

6. ábra
Az élettudományok preprint-adatbázisaiban az állománynövekedése 2013–202058

A világhálón föllelhető tudományos közlemények
visszakeresésére a Google külön szolgáltatást indított
2004-ben Google Scholar néven. A szolgáltatott tartalmakat sok kritika éri, különösen súlyosak a földolgozott közlemények minőségére, tudományosságára
vonatkozóak (vö. ragadozó-folyóiratok). A szélsőséges bírálatok szerint a használó nem tudhatja, hogy
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a szolgáltatás jelmondatának megfelelően éppen egy
óriás vállán áll, vagy – Karinthy Frigyes szavaival
élve59 – „halkan belelépett”. A Google Scholar közölte bibliometriai adatok azonban, összevetve a tudományosan elismert hivatkozási adatbázisok – Web
of Science, Scopus – értékelésével, relevánsnak bizonyultak.60 Ez más cégeket is arra ösztönöz, hogy ki-
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építsék a saját vállalkozásukat. A Microsoft 2016-tól
szállt be az üzletbe, s elindította a Google Scholarhoz
hasonló Microsoft Academic nevű szolgáltatását.
És végül említsük meg, hogy az általános webbön
gészők is – mint a Google vagy az orosz Yandex –
egyre kifinomultabb kereséseket tudnak végezni, az
oldalak relevanciájának megállapításához fölhasználva a mesterséges intelligencia kutatásának eredményeit. Összegezve megállapítható, hogy a könyvtárak ellenőrzött, hiteles forrásaival szemben ott áll a
világháló hihetetlen információbősége, a könyvtári
tájékoztatással, kutatástámogatással szemben pedig
a keresés szabadságának érzése és saját ítéletünkbe,
tudásunkba vetett bizalom.

Merre tartson a könyvtári tájékoztatás
és oktatás?
Általánosan elfogadott, hogy az ismeretek megszerzéséhez és megosztásához kapcsolódó tudás és készségek elsajátítása kulcsfontosságú, akár az információ (information literacy), akár a digitális technológia
(digital literacy) felől közelítünk. Birger Hjørland61
fölhívja a figyelmet arra, hogy az információs műveltség és a digitális műveltség közös, központi eleme az ismeretek létrehozásának kritikai értelmezése
és az a tudás, amely képessé tesz az információk
megítélésére.62
Az UNESCO a média- és információs műveltséget
az alapvető emberi jogok részének tekinti, amely
az információkhoz való megfelelő hozzáféréssel
együtt a társadalmi egyenlőség érvényre juttatásának előföltétele.63 A nemzetközi kulturális szervezet
nevesíti is a könyvtárakat mint olyan intézményeket,
amelyek közreműködése nélkülözhetetlen ezen ismeretek átadásában, valamint a média- és tartalomipar
működésének megismertetésében. Azt jelöli meg
célként, hogy az információhoz, a tudáshoz való
hozzáférésben az igazságosság elve érvényesüljön,
mind a társadalmon belül, mind a globális világ társadalmai között.
A másik vonatkoztatási pont az ún. digitális intelligenciához tartozó kompetenciák, amelyeket
az Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) közreműködésével az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
a világ egyik legnagyobb mérnöki szervezete dolgozott ki.64 A digitális intelligencia azokat a technikai,
kognitív, metakognitív és szocio-emocionális kompetenciákat fogja át, amelyek lehetővé teszik az egyénnek, hogy a digitális élet kihívásaival szembenézzen,
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és alkalmazkodjon hozzájuk.65 A meghatározásban
szerepel, hogy ezek a kompetenciák egyetemes értékeken alapulnak, de részletesen nem fejtik ki, s csak
az „oktatásipari” (educational industry) vonatkozásokra történik utalás, a könyvtárakhoz való viszonyra
azonban nem.
Pedig a könyvtárak, különösen is a közkönyvtárak
igen népszerű oktatási programjai voltak a számítógépes ismeretek, az irodai szoftverek használata, a
keresés és ügyintézés a világhálón, a programozók
klubja stb. hogy csak a digitális technológiákhoz kapcsolódókra hivatkozzunk. Sokan tartanak attól, hogy
a tartalomipar szolgálatába állított könyvtári tájékoztatás már nem a szellemi szabadság elvét fogja szem
előtt tartani, mert a fogyasztó adott termékkínálatból
való választásának segítése lesz a feladata. A digitális
kompetenciáknak pedig nem arra kell irányulniuk,
hogy az egyén hogyan állítsa céljai szolgálatába a
technológiát, hanem hogy alkalmazkodni tudjon a
digitális világhoz, elsajátítsa a jogszerű és etikus fogyasztói magatartást (vö. Aaron Swartz vs JSTOR66).
Vajon a könyvtári oktatás feladata-e annak tudatosítása, hogy a böngészők megosztotta ingyenes tartalmaknak vagy az ingyenes kommunikációs szolgáltatásoknak és közösségi kapcsolattartásnak mi az ára?67
Elvárható-e a könyvtártól annak bemutatása, ho
gyan válnak az egyén személyes adatai és a viselkedését leíró adatok áruvá, s miként használhatók
azok a viselkedés előrejelzésére és módosítására,
vagy akár az egyén gondolkodásának megváltoztatására? Ugyancsak kérdés, hogyan határozzák meg a
XXI. század uralkodó eszméi a könyvtárak társadalmi szerepét, például a platformkapitalizmusról vagy
a felügyeleti kapitalizmusról68 szóló új elméletekben.

Záró gondolatok
A könyvtárak által képviselt, a tudásmegosztásról
és az információkhoz való hozzáférésről szóló eszmék érvénysülését két területen vizsgáltuk meg: a
könyvtárak gyűjteménye, valamint szolgáltatásai
vonatkozásában.
A számítógépes, digitális technológia révén először a
könyvtárak szurrogátumtárainak – indexművek, bibliográfiák, katalógusok stb. – adatbázissá szervezése
történt meg. A hardverfejlesztések idővel lehetővé
tették a gyűjtemények dokumentumainak digitalizálását és világhálón való elérhetővé tételét. A könyvtárak abban a hitben támogatták a folyamatot, hogy
ezzel – küldetésükhöz híven – a szellemi javakhoz
való hozzáférést szolgálják. A 2000-es évek másoKönyvtári Figyelõ 2021/4
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dik évtizedére azonban egyértelművé vált, hogy az
átadott javak nem a közt, hanem a tartalomipari és
információtechnológiai cégeket szolgálják.
Láttuk, hogy a cégek az általuk forgalmazott digitális művek, illetve az online szolgáltatások könyvtári
beszerzését és rendelkezésre bocsátását egyre szigorúbban szabályozzák, sőt korlátozzák. A fizikai
hordozón forgalmazott művektől eltérő eljárásrendet
különös módon a szerzői jogok és ahhoz kapcsolódó
jövedelmek védelmével szokták igazolni.
Mindezzel egyidejűleg ezek az óriásvállalatok a legismertebb könyvtári szolgáltatásokhoz – mint a kölcsönzés, tájékoztatás – hasonló szolgáltatásokat alakítanak ki és üzemeltetnek. A technológia révén tehát
új életre kelt a fizetős kölcsönzés, s egyre nagyobb
teret nyernek az előfizetéses tartalomszolgáltatások
és az ún. streaming média.
A kiadók és a forgalmazók – úgy tűnik – készek a
legvégsőkig elmenni az új technológia adta lehető
ségek kiaknázásában. És ami nem elég nyereséges,
azt kellene közpénzből fenntartani a legszükségesebb
tartalommal a rászorulók számára. A könyvtárak

azonban nem válhatnak információs népkonyhává,
ahol az adatokhoz, információkhoz való egyenlő
hozzáférés elrejti azt, hogy nincs egyenlőség, mert a
jelentős információkhoz vagy a fontos ismeretekhez
nem lehet hozzáférni.
Ha a szellemi örökségünk védelmét, a tudományos
eredményeink számba vételét, a felsőoktatás és a kutatás információellátását, valamint a nemzet tudásvagyonával való gazdálkodást tekintjük, akkor föltehető
a kérdés, hogy a globális óriásvállalatok vagy egy
országos könyvtári rendszer lássa-e el a feladatokat? Ugyanennek a problémának egy másik vetülete
a könyvtári oktatás tematikája: az információhoz, az
ismeretekhez való hozzáférés álljon-e középpontban,
vagy pedig az, hogy az egyén a digitális élet kihívásaival szembenézzen és alkalmazkodjon hozzájuk?
Föltehető a kérdés, hogy az eszmék és gondolatok sokféleségének megismerésén, valamint
a tudás lehetőleg a társadalom egésze számára
hozzáférhetővé tételén alapuló könyvtárfelfogás
érvényes lesz-e a XXI. században?
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