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Az egyházi könyvtárak
informatikai fejlettsége

Egy felmérés eredményei
(folytatás)

Könyvtári szoftverek (5. kérdés)

A könyvtárak összesen hétféle könyvtári szoft-
vert használnak. Van néhány könyvtár, amely
nem könyvtári célprogramot, hanem általános
adatbáziskezelõ programot használ könyvtári prog-
ramként, gondolok itt elsõsorban a Microsoft
Accessre és egyéb, nem kifejezetten alkalmas
szoftverekre.

Az egyházi könyvtárak 34%-a használ Orbist.
Ezen kívül sok könyvtárban mûködik korszerû
könyvtári rendszer, leginkább Corvina, Tinlib,
Aleph és Szikla.

Aleph 2

Corvina 7

Orbis 13

Szikla 4

SR-Lib 1

SLIB 2

Tinlib 5

Egyéb 4

Sajnos az elavult vagy nem is könyvtári célú
szoftverek ezek egyikét sem támogatják megfele-
lõ módon.

Megállapíthattuk azt is, hogy az egyházi könyv-
tárak legalább 44%-a, tehát közel fele korszerûtlen
könyvtári szoftvert használ, ami veszélyezteti az adott
könyvtárak mûködõképességét, hiszen az elavult,
fõleg DOS alapú szoftvereket egyre nehezebb fut-
tatni az újabb operációs rendszereken (például a
Microsoft Windows XP már deklaráltan nem támo-
gatja a DOS alatt futó programokat, és itt valóban
tapasztalunk komoly problémákat).

Érdeklõdtünk, hogy milyen munkafolyamato-
kat segítenek a könyvtári szoftverekkel. A kata-
logizálást talán nem is kell külön kiemelnünk,
hiszen nélküle nem sok értelme van a könyvtári
rendszernek. A következõ helyen a kölcsönzés
áll, de ez sem mondható egészen általánosnak,
mindössze a könyvtárak harmada kölcsönöz szoft-
ver segítségével. Természetesen módosítja a ké-
pet, hogy vannak egyáltalán nem kölcsönzõ
könyvtárak is köztünk. Néhány esetben használ-
ják csak a könyvtári rendszert folyóirat érkez-
tetésére, illetve a gyarapítás nyilvántartására.

Kértünk adatokat a könyvtári állomány feldol-
gozottságáról is. Az adatszolgáltató könyvtárak-
ban összesen 1 050 000 bibliográfiai rekord van

számítógépen. Ez azt jelenti, hogy a könyvtárak
teljes gyûjteményének mindössze 26%-át dolgoz-
ták fel számítógépen. A feldolgozottság tekinteté-
ben 0 és 100% között minden elõfordul. Vannak
példamutató könyvtárak, igaz, nem nagy szám-
ban, ahol a teljes állományt feldolgozták vagy
nagyon közel állnak hozzá, és vannak, akik most
kezdték el a munkát.

A beérkezett adatok szerint a könyvtárak igye-
keznek a törzsgyûjtemény katalógusán kívül a
különgyûjteményeket, a különlegesebb, nagyobb
érdeklõdésre számot tartó gyûjteményrészeket is
számítógéppel feldolgozni. A történelmi gyûjte-
ményekben legjellemzõbb a régi könyves adat-

Az állomány számítógépes feldolgozottsága
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Az országos állapotokhoz hasonlóan megle-
hetõsen színes a kép. Ez a sokféleség nem segíti
a könyvtáraink közti kívánatos együttmûködést,
de azt gondolom, hogy nem is akadályozza meg,
hiszen több mûködõ megoldásra van példa. A
közös katalógusokon kívül ilyen kapcsolatot biz-
tosíthat a MARC formátum, melyet valamennyi
modern integrált könyvtári rendszer használ, vagy
a Z39.50 gateway használata, amely az adatbá-
zisok keresését szabványosítja.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. júl ius • 15

bázisok építése, valamint a helytörténeti, intéz-
ménytörténeti adattárak, gyûjtemények feldolgo-
zása. A felsõoktatási intézmények elsõsorban a
szakdolgozati és a publikációs adatbázisokat épí-
tik. Ezek mellett megtalálhatók a kézirattárak, fo-
lyóirattárak, kottatárak elektronikus katalógusai is.

Rákérdeztünk, hogy mikorra várható a teljes
állomány számítógépes feltárásának befejezése.
Mindössze kilenc könyvtár adott meg öt éven
belüli idõpontot, öt esetben jelöltek meg öt és tíz
év közöttit. A könyvtárak zöme azonban vagy tíz
évnél késõbbi idõpontot adott meg, vagy nem is
válaszolt a kérdésre. Azt hisszük, nem járunk
messze az igazságtól, ha a válaszok hiányát úgy
értelmezzük, hogy a jelenlegi állapotok mellett
beláthatatlan messzeségbe tolódik az állományok
számítógépes feltárása. Ennek a sajnálatos ered-
ménynek az okai további kutatást igényelnek, bár
ennek a statisztikának az egyéb adataival való
összevetése sem hasztalan. Ha a könyvtárakban
dolgozó könyvtárosok a gyûjtemény nagyságá-
hoz mért számára vetünk egy pillantást és hozzá-
vesszük, hogy az olvasói/kutatói látogatottság
folyamatosan növekszik, a feldolgozottság muta-
tói és az elszomorító jövõkép mindjárt érthetõek
lesznek.

A feltárás alapja az esetek legnagyobb részé-
ben autopszia, de több könyvtár dolgoz fel cédu-
láról.

Felmértük, hogy milyen szempontok vezették
a könyvtárakat a jelenleg használt szoftver kivá-
lasztásában. Az egyik természetesen az anyagi
szempont. Nagyon sok könyvtárnak a forráshi-
ány szûkítette be a mozgásterét a szoftverválasz-
tás terén, esetenként a választás lehetõségét is
elvéve. A másik indok is több helyen szerepelt: a
szoros együttmûködésben dolgozó, esetleg közös
fenntartó által mûködtetett intézmények egymás-
sal egyeztetve vagy egymást követve választot-
ták ugyanazt a szoftvert. Ez nyilván az együttmû-
ködést is szolgálja, de kellemetlen következmé-
nyei is lehetnek egy-egy könyvtár részére. Hi-
szen így nem biztos, hogy minden könyvtár a
számára valóban megfelelõ szoftvert választotta,
és esetleg szakmailag megengedhetetlen kompro-
misszumokra kényszerült. És mint az a felmérés-
bõl kiderült, egy rossz döntést a könyvtár késõbb
hosszú évekig kénytelen nyögni A szoftverek ára
ugyanis olyan magas, hogy egy-egy könyvtár
sokáig kénytelen takarékoskodni, mielõtt korsze-
rûsíti könyvtári rendszerét. A legtöbb esetben
pedig ez önerõbõl egyenesen lehetetlen. Termé-
szetesen nem akarjuk itt elvitatni, hogy egy kö-

zös szoftver használatából milyen kétségtelen elõ-
nyök is származnak, melyekrõl más helyen már
sok szó elhangzott. Ugyanakkor az egyházi
könyvtárak esetében többször elõfordul, hogy
egymástól jelentõsen függenek az eltérõ típusú
könyvtárak (például egyházmegyei /muzeális/ –
oktatási, szerzetesi – oktatási).

Igyekeztünk felmérni, hogy a könyvtárak ko-
rábban használtak-e más rendszereket vagy ez az
elsõ szoftverük. A könyvtárak kétharmada az elsõ
szoftverét használja. A korábbi rendszerek hasz-
nálati ideje átlagosan öt év volt.

A kérdõívek alapján fogalmat alkothattunk,
hogy mik voltak a szoftverváltás okai, illetve mely
szoftverekrõl milyen irányban mozdultak el a
könyvtárak.

A szoftverváltás kétségtelenül leggyakoribb oka
volt az addig használt könyvtári rendszer (vagy
általános adatbázis-kezelõ) elavultsága, másik ok
lehetett a szoftver szabta korlátok elérése (a ke-
zelhetõ adatbázis maximális mérete, a lekérdezési
lehetõségek korlátai, a hálózatos mûködés meg-
oldhatatlansága, az adatok internetes közzététe-
lének lehetetlensége).

Az egyházi könyvtárak esetében a szoftver-
váltás nagy minõségi ugrást eredményezett, a fel-
használhatóság széles körét nyitotta meg a könyv-
tárak számára. Ezeknek a lehetõségeknek a ki-
használása az esetek egy részében még a jövõ
feladata.

A szoftverváltás másik iránya szintén a szoft-
verek avulása, illetõleg az igények növekedése
következtében ment végbe. Itt a könyvtárak a már
meglévõ rendszerüket ugyanannak a rendszernek
egy fejlettebb verziójára cserélték. Fontosnak tart-
juk kiemelni, hogy a beszerzéskor a tervezés során
milyen fontos (bár sokszor nehezen ellenõrizhe-
tõ) szempont a könyvtári szoftver késõbbi fej-
leszthetõségének, a céges háttér meglétének el-
lenõrzése, és a garanciák beépítése.

Internet, intranet (6. kérdés)

Az utolsó kérdéscsoport a könyvtárak internetes
kapcsolatával és belsõ hálózatával foglalkozott.

Talán jó hír, hogy az adatot szolgáltató könyv-
tárak kevesebb mint 8%-a (3) nem rendelkezik
internetkapcsolattal. Legtöbben az ADSL valame-
lyik formáját használják, de sok intézményben
van üvegszálas kapcsolat is. A sávszélességet
tekintve: a könyvtárak majd fele 1Mbit fölötti
sávszélességgel internetezhet. A fennmaradók
többsége pedig 512 kbit sebességgel rendelkezik.
Az internetkapcsolatok túlnyomó többségére te-
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hát elmondható, hogy korszerû megoldás. A fo-
lyamatos fejlesztés azonban itt is fontos lenne.
Nyilván a könyvtárak zöme nem egyedül válasz-
totta meg a hozzáférés formáját, hanem az együtt
lakó intézményekkel közösen kapott lehetõséget
az internethasználatra. A felsõoktatási könyvtá-
rak helyzete a legjobb ezen a téren, és tulajdon-
képpen a legkönnyebb is, mivel õk intézményü-
kön keresztül jogosultak kapcsolódni az akadé-
miai gerinchálózatra. Ez a hálózat hatalmas sáv-
szélességet biztosít mélyen a piaci ár alatt. Az
iskolai könyvtárak feltehetõen szintén intézmé-
nyükön keresztül jogosultak a Sulinetre. A többi
könyvtár számára már nem ilyen egyszerû az
állami lehetõségeket igénybe venni, a piaci árak
pedig meglehetõsen magasak.

A könyvtárak 10%-a (4) nem rendelkezik bel-
sõ hálózattal (nyilván a 3 internettel nem rendel-
kezõ és az egy modemmel kapcsolódó könyv-
tár). A többség (68%) korszerû, 100 Mbit/s-os, ún.
UTP kiépítésû belsõ hálózattal rendelkezik. 15% hasz-
nál 10 Mbit/s-os UTP hálózatot, és 5% (2 könyvtár)
rendelkezik a korszerûtlen koaxális hálózattal.

Szerver (7. kérdés)

Fel kívántuk mérni, hogy a könyvtárakban mi-
lyen szerverek mûködnek. A könyvtárak 36%-a
egyáltalán nem rendelkezik saját szerverrel. Nyil-
ván az internet-hozzáférést más intézmény, esetleg
a fenntartó szerverén keresztül kapja, könyvtári cé-
lokat szolgáló szervere pedig egyáltalán nincs. Tel-
jesen egyforma arányban (29-29%) mûködnek PC
(személyi) számítógépek szerverként és valódi szer-
verek.

A szerverek operációs rendszerei nagyrészt va-
lamilyen Windows-verziók. Ezt követik a Linux-
szerverek, harmadikként pedig a Solaris rendszerrel
üzemelõ szerverek szerepelnek.

A szerveroldali operációs rendszerek kiválasztá-
sa nyilván általában nem a könyvtáros feladata, a
rendszergazda dönti el, hogy mivel tud, szeret dol-

gozni, illetve az alkalmazott hardver is meghatároz-
hatja az operációs rendszert. Azonban a könyvtár
költségvetése szempontjából nem mindegy, hogy a
rendszergazda egy olcsó vagy ingyenes szoftvert
választ, vagy egy drágábbat.

Befejezés

Az elmúlt tíz évben nagyon sokat fejlõdtek az
egyházi könyvtárak, és reméljük, ez a fejlõdés
nem fog megállni. A jövõbeli tervek között a szá-
mítógépesítés, telematika, a számítógépes feldol-
gozás, digitalizálás áll. Az elmúlt idõszakban az
Egyházi Könyvtárak Egyesülése keretén belül
munkacsoport alakult abból a célból, hogy össze-
hangolja az egyházi könyvtárak digitalizálási
munkáit.

„A remélt végcél: a közgyûjteményi státusú
egyházi könyvtárak versenyképessége, szolgálta-
tásainak és tudományos teljesítményének javítá-
sa, a nem nyilvános egyházi intézmények értéke-
inek szakszerû megõrzése mellett.”* Az egyházi
könyvtárak a könyvtári rendszerben igyekeznek
betölteni szerepüket, és ezért erejükhöz mérten
mindent meg is tesznek.
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