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e-könyvtáre-könyvtáre-könyvtáre-könyvtáre-könyvtár

„Elsõsegély-csomag”

Webes könyvtári gyûjtemények
és kezelésük*

Ha számítógépes tartalomszolgáltatásról esik szó
a könyvtárakban, a legtöbben a könyvtár által
elõfizetett adatbázisokra gondolnak. Csakugyan:
egy-egy tematikus adatbázis kiváló forrás lehet
egy téma kutatásához, szakdolgozatíráshoz.
Azonban nagy hátránya, hogy az ilyen források
legtöbbször nem érhetõk el a könyvtári hálóza-
ton kívülrõl, azaz hozzáférésük csak a könyvtár
nyitvatartási idejében, annak falain belülrõl le-
hetséges. Van azonban egy másik módja is az
elektronikus információszolgáltatásnak, amely
lehetõvé teszi, hogy a könyvtár használói a hét
minden napján, a nap minden órájában autenti-
kus tartalomhoz jussanak, akár otthonról is, anél-
kül, hogy bármivel is rendelkezniük kellene a
mára már eléggé elterjedt otthoni internet-
kapcsolaton és a még elterjedtebb számítógépen
kívül. Minden könyvtár könnyûszerrel létrehoz-
hatja (létrehozhatná) saját webes gyûjteményét,
megbízható, világszerte elterjedt és használt
webes alkalmazások és weboldalak segítségével.

Mit is jelentene egy ilyen gyûjtemény létezé-
se a könyvtárnak? Elsõsorban bárhonnan, bár-
mikor elérhetõ tartalom szolgáltatását, amely
tartalom – a világhálón fellelhetõ számtalan
weblappal ellentétben – ráadásul szakemberek
által válogatott, hiteles és megbízható forrásgyûj-
teményt és -anyagot takar. Megtakarított idõt
jelent továbbá – mind a könyvtárosnak (hiszen
az egyszer már összegyûjtött tartalom a késõbbi-
ekben is elérhetõ lesz), mind pedig a használó-
nak, akinek általános tájékozódáshoz, a könyv-
tár elektronikus forrásainak használatához ki sem
kell mozdulnia otthonról. Megfelelõ forgalom-

mérõ scriptek megléte esetén a gyûjtemények
használata is mérhetõ, ami akkor nyer jelentõsé-
get, ha a mindennapos gyakorlatba is beépül a
távhasználatok száma mint könyvtárhasználati
mutató. És természetesen még egy elõnye van a
könyvtár jelenlétének a sokak által használt és
látogatott tartalomgyûjtõ és -rendezõ webolda-
lakon: folyamatos promóció és marketinglehetõ-
ség, hiszen a könyvtár neve mindenhol felbuk-
kan, ahol az átlag internethasználók is nap mint
nap megfordulnak. Az internet térhódításával az
általa közvetített információs tartalom fontossá-
ga is átértékelõdik, akár tetszik ez a könyvtárak-
nak, akár nem. A weben megjelenõ tartalom nagy
hányada a legkevésbé sem hiteles információ,
esetleg zaj, vagy egyenesen „elektronikus sze-
mét”, épp ezért nagyon fontos lenne, hogy az
információ gyûjtésének, feldolgozásának és szol-
gáltatásának legjobbjai, a könyvtárak is megje-
lenjenek saját gyûjteményeikkel a világhálón.

A webes gyûjtemény – eme bármikor, bár-
honnan elérhetõ „elsõsegély-csomag” – szám-
talan formában megjelenthet. A könyvtár ked-
venc, hitelesként és megbízhatóként értékelt
internetes forrását felkínálhatja használóinak
könyvjelzõ-gyûjtemény formájában. Ehhez ta-
lán az egyik legmegfelelõbb eszköz az angol
nyelvû del.icio.us1 nevû közösségi linkgyûjtõ
oldal. A folkszonomikus2 rendezési elvet ala-
pul vevõ gyûjtemény bárki számára könnyen
átlátható és kezelhetõ. A gyûjtemény darabjai
– a linkek avagy könyvjelzõk – egyetlen gomb-
nyomással felvehetõk a listába, magyarázószö-
veggel láthatók el, címkézhetõk (egy linkhez
több címke is rendelhetõ, azaz a könyvjelzõ
egynél több szempont szerint is kategorizálha-
tó). Ráadásul a linkek a címkék segítségével
ugyanilyen könnyedén leválogathatók, a talá-
lati halmazok szûkíthetõk, valamint az oldal
beépített keresõjének segítségével nem csak a
linkek címében, de leírásukban és címkéik
között is kereshetünk3. A könyvtári könyvjel-
zõ-gyûjtemény így valóban „út lehet a tarta-
lomhoz”, azaz a könyvtári linkgyûjtemény
nagyszerû kiindulópont lehet a világhálón fel-
lelhetõ, témaspecifikus információhoz. Link-
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gyûjtemények persze eddig is léteztek, így a
kérdés, hogy miben nyújthat többet a del.icio.
us, mint a könyvtári weblap, jogos. Nos, a leg-
fõbb elõny, hogy a linkek egynél több kategó-
riába is besorolhatók, és ezen kategóriák mind-
egyikének alapján visszakereshetõk. Sõt, a
címkék kombinálásával gyakorlatilag a lehetõ
legnagyobb mértékben leszûkíthetjük a talála-
ti halmazt. A del.icio.us közösségi funkciója
szintén hasznos lehet, hiszen a használók lin-
keket ajánlhatnak a könyvtárnak, vagy akár
linkgyûjtõ közösséget, partneri viszonyt épít-
hetnek ki. Az oldal szolgáltatásai nagyszerûen
beválnak szakkönyvtárak esetében4, vagy nyil-

vános könyvtárak részlegei (zenei, helyisme-
reti stb. részleg) esetében, de akár iskolai
könyvtárak állományának kiterjesztésére, on-
line oktatási és házi feladat megoldásához
nyújtható segédletek gyûjtésére.

Természetesen módunk van nem csak kiindu-
lópontokkal, hanem akár folyamatosan frissülõ
tartalommal is ellátni használóinkat. Érdekes
lehetõség lehet például tematikus RSS-gyûjte-
ményeket szolgáltatni, akár opml-fájlok5, akár on-
line, a Bloglines6 oldalán megjeleníthetõ feed-
lista formájában. Használóink így saját számító-
gépükön figyelhetik a könyvtár által összeválo-
gatott források tartalmi újdonságait, így a figyelt
témákban folyamatosan naprakészek lehetnek. A
linktárhoz hasonlóan az RSS-csatornákat elég
egyszer összeválogatni, azután a gyûjtemény az
igényeknek megfelelõen bõvíthetõ.

Arra is van persze lehetõség, hogy a könyvtár
saját „gyártású” tartalmat közvetítsen. Ha ez a
tartalom ráadásul folyamatosan frissül, aktuali-
zálódik, akkor annak közvetítésére a legjobb
eszköz a blog lehet. A blog az egyszerû publiká-
lást, a teljes mértékig testre szabható felületet és
az interaktivitást ötvözi a funkciókban gazdag
platformmal és a kiterjeszthetõséggel. Híreink
megjelentetése egy e-mail megírásának egysze-
rûségével „vetekszik”, szerkesztésük és átírásuk
szintén gombnyomásra történik, ráadásul a több
tucat (a WordPress7 blogmotor esetében több

A Demokráciakutatások Magyar Központ-
ja Alapítvány (Budapest) térítésmentesen
felajánlja a Magyarország Politikai Év-
könyve sorozat köteteit (1988–2006) köz-
gazdasági, társadalomtudományi gyûjte-
ménnyel rendelkezõ felsõoktatási, ill. kö-
zépiskolai könyvtárak számára. Mivel kor-
látozott példányszám áll rendelkezésre, az
igényeket a jelentkezés sorrendjében tud-
juk kielégíteni.

A szállításról a könyvtáraknak kell gon-
doskodniuk.

Érdeklõdni a következõ e-mail címen le-
het: villamj@ogyk.hu.
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ezer) választható sablon mindezeket rendkívül
ízléses, legtöbbször maximálisan testre szabható
felületen teszi lehetõvé. A „komment-funkció”
(a hozzászólások lehetõsége) a platformot telje-
sen interaktívvá teszi, azaz a hírközlésen túl a
használói visszajelzés, feedback fogadására is
lehetõséget teremt. A blog segítségével a könyv-
tári hírek és információk valóban gyûjteménnyé,
kereshetõ archívummá állnak össze – hála az
automatikus havi archiválásnak, a folkszonómián
alapuló (szabad tárgyszavakhoz hasonló) kate-
gorizálásnak és címkézésnek, a beépített keresõ-
nek és a dátum szerinti rendezésnek8.

Természetesen – mint az új módszerek és
eszközök használatának, bevezetésének esetében
mindig – a gyûjtemények szervezésének és kar-
bantartásának is vannak hátrányai és veszélyei,
csakúgy, mint csábító elõnyei. A hátrányok kö-
zött elsõsorban a befektetendõ idõt és munkát
említhetjük; hiába teszik a fenti lehetõségek
minden eddiginél könnyebbé a tartalom gyûjté-
sét és közreadását, a karbantartás itt is állandó
odafigyelést, ráfordított energiát igényel. Mind-
azonáltal amint a webes gyûjtemények teljesség-
gel beépülnek a szolgáltatás mindennapjaiba, napi
egész csekély ráfordítással rendezetten és napra-
készen tarthatjuk kollekcióinkat – feltéve, hogy
olyan munkatárs végzi a gyûjtemény gondozá-
sát, aki maga is legalább alapszinten járatos a
használt eszközök, szolgáltatások mûködtetésé-
ben. A könnyedén kiküszöbölhetõ hátrányok
mellett a gyûjtemények léte sokkal nehezebben

áthidalható veszélyeket is rejt: ezek közül a két
leginkább mérvadó a nem megfelelõ munkaszer-
vezés és a kivitelezési problémák jelenléte. Mi-
vel a blog például az azonnali publikáció lehetõ-
ségét kínálja, a „lépcsõzetes” tartalom-engedé-
lyeztetési procedúra pontosan a legjelentõsebb
tulajdonságától foszthatja meg eszközünket. A
tartalomközlést célszerû ezért egy megbízható,
az eszköz kezelésében jártas, megfelelõ autonó-
miával felruházott szerkesztõre bízni, akinek a
jogkörén kívül természetesen a felelõsségét is
elõre tisztázni kell. Ennek hiányában a tartalom
„elsikkadhat” vagy elavulhat, mire a publikálá-
sig jut, azaz blogunk tartalma szaggatottá válik
vagy a frissítés hiányában elhal. A kivitelezés
problémái között említhetjük a nem megfelelõ –
a blog egészére vonatkozó – témaválasztást (ne
válasszunk olyan témát, amirõl tudjuk, hogy tár-
gyalása, publikálása rövid idõn belül befejezõ-
dik), a karbantartáshoz szükséges szakértelem
hiányát, vagy a nyelvezet problémáit: a blogok
hangvétele a honlapokénál könnyedebb, rugal-
masabb, játékosabb és egyszerûbb – részben ez
tette õket ilyen népszerûvé.

Természetesen a hátrányokat és veszélye-
ket összevetve a nyilvánvaló és kevésbé szem
elõtt lévõ elõnyökkel – folyamatos („24/7”)
tartalomszolgáltatás, a fizikai gyûjtemény ki-
egészítésének lehetõsége, az ingyenesség, a
folyamatos és hangsúlyos jelenlét a web min-
dennapjaiban, a széles körû promóció és a
könyvtári közösségépítés lehetõsége, a folya-
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matos feedback elõnye, a gyors publikálás és
a hasonlóan gyors szerkesztés stb. – elmond-
hatjuk, hogy az ilyen jellegû gyûjtemények ki-
alakítása nem csak megéri, de a huszonegye-
dik századra már-már elengedhetetlen. Hosszú-
távfutás, igaz, ám olyan verseny, amelynek
végén a könyvtárak veszíteni nem veszíthet-
nek semmit – nyerni azonban annál többet
nyerhetnek.

Paszternák Ádám

Hivatkozások és lábjegyzetek

1 http://del.icio.us/
2 A taxonómia mintájára képzett szó. Az an-

gol „folks” (barátok, haverok) és a taxonomy

(taxonómia) szavak összetételébõl származik.
Más értelmezés szerint „népi taxonómia” (folk
taxonomy).

3 Részletes ismertetését lásd: http://fiksz.
klog.hu/35/

4 Gyakorlati alkalmazása pl.: http://del.icio.us/
idegennyelvu/

5 Az opml feloldása: Outline Processor
Markup Language (kivonat-feldolgozó leíró
nyelv). Bõvebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/
OPML

6 http://www.bloglines.com/
7 http://www.wordpress.org/, ill. http://

www.word-press.hu/
8 Könyvtári blog a gyakorlatban pl.: http://

oik.klog.hu/

Magánosítják-e a könyvtárakat Szerbiában?
Megfelelõ rendelkezések nélkül veszélybe kerülhet

a kulturális intézmények fenntartása

A kultúráról szóló törvénytervezet kerettervezet. Ennek alapján születnek majd meg az egyéb törvények, mint
amilyen a múzeumokról szóló, a könyvtörvény vagy éppen a könyvtárakról szóló törvény is, éppen ezért nem
mindegy, milyen is lesz ez a kerettörvény, amelynek tervezetével – a nemzeti kisebbségeket súlyosan érintõ
hiányosságai miatt – a mûvelõdési intézmények vezetõi is elégedetlenek.

Náray Éva, a topolyai Népkönyvtár igazgatónõje szerint hiába hangoztatják, hogy fontos decentralizálni a
kultúrát, megadni a kellõ önállóságot a kulturális intézményeknek, hisz íme, született egy törvénytervezet, amely
az õ meglátása szerint inkább centralizál, mint decentralizál.

Ami új dolog, az a magántulajdon kérdése. Ezt érinti a tervezet. Lehetõvé teszi a magánvállalkozóknak a
kulturális intézmények létrehozatalát és a kulturális intézmények privatizációját is.

– A kérdés az, hogy lehet-e a könyvtárat magánosítani. Ha igen, melyeket és milyen feltételekkel? Ezt is
törvényileg pontosan meg kell határozni. Egyetemi könyvtárakat valószínûleg nem engednek privatizálni, de a
közkönyvtárakat, mint amilyen például a topolyai? – teszi fel a kérdést az igazgatónõ, aki támogatja a szombaton
lezajlott közvitán felvetett elképzelést, miszerint adókedvezményben kellene részesíteni a kultúrát támogatót, aki
a könyvtárak esetében lehet könyvadományozó is, de akár olyan vállalkozó is, aki felajánlja, hogy például
bemeszeli a könyvtárat.

Ami a pénzelési kérdéseket illeti, mint megtudtuk, a topolyai Népkönyvtárat az önkormányzat támogatja,
mivel teljes mértékben költségvetési intézményrõl van szó, az alapítója a topolyai önkormányzat. A tartomány
szokott pénzt juttatni könyvek vásárlására minden évben, de az elmúlt három évben ez a támogatás folyamatosan
csökkent. A köztársaságtól éppen most érkezett segítség: a könyvtárak kaptak könyvvásárlási támogatást, egy
2700 címszóból álló listáról választhatták ki a könyveket. A szerbiai kiadók múlt évi könyvtermésérõl van szó,
és a listán egyetlen magyar könyv sem szerepel...

Az elmúlt években bõvült a könyvállomány a magyarországi Illyés Közalapítvány könyvtártámogatási prog-
ramjának köszönhetõen, de mint tudjuk, ez az alapítvány megszûnt.

– Bizonytalanná teszi az intézmények sorsát, s nem csak a könyvtárakét, hogy pályázatok útján kell boldo-
gulniuk. Erre kell hagyatkozni. Ez részben jó, mert ösztönzi az intézményeket, hogy újabb projektumokat készít-
senek, de nem lehet csak pályázatból élni, mindig csak arra várni, hogy nyerünk-e egy-egy pályázaton. A topolyai
Népkönyvtár tavaly novemberben pályázott a tartománynál, és eddig még egy sor választ sem kaptunk. Nem azt
várom, hogy nyerjünk, hanem, hogy értesítsenek legalább, hogy ne várjunk tovább hiába. Arról sem rendelkezik
a törvénytervezet, hogy mi van akkor, ha egy intézmény nemhogy nem tudja fejleszteni magát, hanem a szûkös
kereteibõl már az önfenntartásra sem képes... Mi itt, Topolyán nem panaszkodhatunk, de most nem rólunk van
szó. Megfelelõ rendelkezések híján mi lesz az olyan intézményekkel, ahol nincs önkormányzati megértés? Szép,
hogy van törvény, de mégiscsak az embereken múlik a dolog. A kultúrát szabályozó törvény lehet a lehetõ
legjobb, de mit sem ér, ha a kultúrához való hozzáállás nem változik – hallottuk Náray Évától.

(Tápai Renáta, forrás: Magyar Szó)




