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1. ábra Potenciális linked data alkalmazások a big data világban 

 

 
/SHIRI, Ali: Linked data meets big data: a knowledge 

organization systems perspective = Advances in 

Classification Research Online, 24. évf. 1. sz. 2014. 

p. 16-20/. 

http://journals.lib.washington.edu/index.php/acro/ar

ticle/view/14672 

 

(Drótos László) 
 
 

A speciális könyvtáros és a személyre szabott 

metaszolgáltatások: stratégiák a kutatók és a könyvtárosok 

újbóli összekapcsolására 

A kutatók és a felsőoktatási könyvtárosok kapcso-

lata sokáig szoros volt. De a 90-es évek elején ez 

a kapcsolat lazult, ahogy az interneten át igénybe 

vehető véghasználói szolgáltatások erősödtek, 

ahogy a kutatók elkezdtek önkiszolgálókká válni. 

Másrészt a könyvtárosok figyelme is inkább a hall-

gatók, az online szolgáltatások felé fordult. 

 

A cikk a speciális könyvtárosok
1
 változó szerepét 

taglalja, különös tekintettel a kutatók és a könyvtá-

rosok kapcsolatának megújítására: vagyis a speci-

ális könyvtáros kívülállóból legyen bennfentes, a 

kutatócsoportok aktív tagja. A fő problémát a kuta-

tók számára az információs túlterhelés jelenti mind 

a feladatok, mind a rendelkezésre álló eszközök 

vonatkozásában. A speciális könyvtárosok támo-

gathatják a kutatókat feladataik megoldásában, a 

modern eszközök helyes megválasztásában. 

 

A kutatók túl vannak terhelve, a speciális könyvtá-

rosok által nyújtott személyre szabott meta-

szolgáltatások segíthetnek. Személyre szabott 

metaszolgáltatások alatt azt értve, hogy a speciális 

könyvtáros az egyéni kutatói gyakorlatokhoz illeszti 
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a leginkább megfelelő digitális eszközt. A speciális 

könyvtárosnak ezért egyrészt magas szintű könyv-

tárosi kompetenciákkal, másrészt az adott kutatási 

szakterületen is komoly tudással kell rendelkeznie. 

 

A szerző három részben fejti ki gondolatait a fenti-

ekkel kapcsolatban. Az első rész a széttöredezett 

kutatói gyakorlatokkal foglalkozik, a második azo-

kat az eszközöket mutatja be, amelyek segíthetik a 

kutatókat az információs túlterheltség kezelésé-

ben, míg a harmadik rész a felsőoktatási könyvtá-

rak által kifejleszthető, személyre szabott meta-

szolgáltatások lehetőségeit tekinti át. 

 

 

A szétaprózódott kutatói gyakorlat 

 

A kutatóknak szakterületükön bibliometriai indiká-

torokkal mérhető csúcsteljesítményt kell nyújtani-

uk. Ugyanakkor nagy a nyomás rajtuk a tudásgaz-

daságban való helytállást illetően, innovatívaknak 

kell lenniük, tudásukat konvertálniuk kell a gyakor-

latba. A megnövekedett elvárások stresszt, szétap-

rózódást, túlterheltséget indukálnak.  

 

Az utóbbi évtizedekben az európai kutatási politi-

kát az úgynevezett európai paradoxonra építették. 

Míg az európai kutatók több cikket és magasabb 

idézettséget érnek el, mint USA-beli társaik, de el 

vannak maradva az innovációk gyakorlati átülteté-

sében. Az EU stratégiája a tudás háromszög meta-

foráján alapul: Az Európai Bizottság 2005-ben 

hozta meg határozatát: Európának erősítenie kell a 

tudásháromszög pólusait: az oktatást, a kutatást 

és az innovációt. 

 

A kutató nem fókuszálhat csak a tudás növelésére, 

a projektek előtt és után is tisztáznia kell a létreho-

zott tudás relevanciáját és értékét, hogyan kap-

csolhatja tudását speciális szakterületén túl mutat-

kozó igényekhez, hogyan működhet együtt a gaz-

dasági szereplőkkel: a kutatónak ki kell lépnie a 

felsőoktatási és akadémiai szférából. 

 

A kutatási politika ilyen irányú változása nehéz 

helyzetbe hozza a kutatókat, munkájuk összetet-

tebbé válik. Nem elég a szűk szakterületükön kivá-

lónak lenni, a tudásgazdaságba is be kell ágyazni 

a létrehozott tudásokat. A hagyományos struktúrá-

ból azonban hiányzik mindennek a támogatása, a 

speciális könyvtáros siethet a kutatók segítségére 

személyre szabott szolgáltatásokkal. 

 

 

A személyre szabott digitális eszközök 

fejlődése 

 

A digitális információs technológia sok foglalko-

zásba betört és forradalmi átalakulásokat hozott az 

elmúlt évtizedekben. A kutatók korán hozzászok-

tak az új helyzethez, és használni kezdték az új 

lehetőségeket. Néhány vonatkozásban azonban 

mégis hátul kullognak, a digitális publikálás lehető-

ségeit nem használják ki teljes mértékben, a kö-

zösségi médiában nem jelennek meg, nem mű-

ködnek együtt az új technológiák keretein belül. 

Ennek egyik oka az eszközök és információk túl-

zott sokasága lehet. 

 

Negroponte 1995-ben már javasolta az informáci-

ós eszközök személyre szabását az információs 

túlterheltség csökkentésére, szerinte a megoldást 

az automatikus személyre szabás jelentheti, vagy-

is a számítógépekkel történő előzetes válogatás, 

ha azok rendelkeznének a kutatók jellemzőivel. Az 

új évezred küszöbén ezeket az ötleteket például 

Berners-Lee továbbfejlesztette a szemantikus web 

koncepciójával. A felhasználók képtelenek az in-

formációkat jól megszűrni, a szükséges beállításo-

kat elvégezni. Ezért a megoldást a személyre sza-

bott automatikus eszközök létrehozása jelenti, 

egyfajta személyi asszisztens a kutatóra jellemző 

bizalmas adatok ismeretével, melyek segítségével 

az információk helyette megszűrhetők. A Google 

2009 decembere óta személyre szabja a keresé-

sek eredményeként megjelenő találati listákat 

(GoogleOfficialBlog, 2009). 

 

Az automatikus személyre szabás fontossága 

látszólag nő, mint a haladó információhasználók 

számára kifejlesztett eszköz. De négy alapvető 

probléma is felmerül az automatikus személyre 

szabással kapcsolatban. Először is a személyi 

fejlődést kizárja azzal, hogy az egyszer megállapí-

tott szűrőket veszi alapul. Másodszor, mindenkiről 

egy személyiséget feltételez, bár a valóságban az 

emberek egy nap alatt is sok különböző szerep-

körben tevékenykednek. Harmadszor, az informá-

ciós igények egyedi szituációkhoz kötöttek, ame-

lyeket a gép egyszerűen nem ismerhet fel automa-

tikusan. Negyedszer, a személyre szabás egyéni 

szinten működik, jóllehet az emberek érdeklődése 

társadalmi közegben fejlődik. Nyilvánvaló, hogy az 

automatikus személyre szabás megkönnyítheti a 

munkát az összetett és szétaprózódott kutatási 

gyakorlatban, de a kutatók mégsem mondhatnak 

le a professzionális döntéshozatalról az algoritmu- 
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sok automatikus döntései helyett. Egyedüli megol-

dásnak közvetítő személyek bevonása tűnik a 

személyre szabási folyamatokba. Természetesen 

adódik, hogy a könyvtáros lehet az alkalmas köz-

vetítő személy.  

 

A kutatóknak a kompetens speciális könyvtárosok 

segíthetnek szinte minden szinten: 

– adott célhoz melyik a legmegfelelőbb technoló-

gia, 

– más célokra hogyan használható ez a techno-

lógia, 

– mennyire rugalmas ez különböző helyzetekben, 

– mikor kell új technológiára váltani, 

– különböző alkalmazásokat hogyan lehet össze-

kapcsolni? 

 

A személyre szabás negatív oldalait (pl. a kutató 

elkényelmesedése az információkeresés kiszerve-

zése miatt) el lehet kerülni a könyvtárosok és a 

kutatók közti folyamatos párbeszéddel. A Google 

által megvalósított személyre szabási algoritmusok 

automatikus aggregációjától ez gyökereiben kü-

lönbözik, de feltétlenül hangsúlyozni kell újfent, 

hogy nagyon jól képzett és tapasztalt speciális 

könyvtárosok tudják eredményesen végezni az 

ilyen feladatokat. 

 

 

Személyre szabott metaszolgáltatások 

 

Igénylik-e a kutatók az új technológiák használatá-

nál a segítséget vagy gyorsan alkalmazzák és 

szakértelemmel használják őket? Az erre vonatkozó 

tanulmányokból az derül ki, hogy a kutatók óvato-

san kísérleteznek. Az ún. web2-es technológiákat 

alig veszik igénybe és csak gyanakodva figyelnek. A 

közösségi hálóknál még többre becsülik a hagyomá-

nyos konferenciákat. De persze ők sem mondhatnak 

le örökre ezekről a technológiákról, hiszen kifinomult 

használatukból rengeteg előnyük származik, és 

szükség van a gyakorlatok fejlesztésére is. 

 

Foskett már 1963-ban, még a digitális áttörés előtt 

javasolta, hogy a könyvtárosok váljanak a kutatói 

csoportok aktív résztvevőivé. Neway 1985-ben azt 

mondta, hogy az információs szakembereknek 

személyes szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. Amíg a 

gyakorlatlan felhasználóknak elég az általános 

tájékoztatás, a gyakorlott felhasználóknak szoros 

kapcsolatban kell lenniük a könyvtárossal, a tudást 

termelő csapatban pedig ott a helye a speciális 

 

 

könyvtárosnak. Sok sikeres példa van arra, hogy a 

kutatócsoportokban vannak ilyen szakemberek, 

bár nem mindig könyvtáros a nevük: információs 

bróker, szakterületi specialista, információtudós 

stb. Neway hangsúlyozta, hogy ennek a szakem-

bernek magasan képzettnek kell lennie: legalább 

bachelor fokozattal kell rendelkeznie a szakterüle-

ten, master fokozattal a könyvtártudományokban 

és ismernie kell a tudományelméletet is. 

 

A könyvtárosnak a következő kompetenciákkal kell 

rendelkeznie: 

– az anyagok kiválasztása, 

– az anyagok leírása, 

– az anyagok osztályozása, 

– információkeresés és információs írástudás 

oktatása, 

– szakterületi átjárók létrehozása, 

– a kutatókkal való kapcsolattartás, 

– metaadat-keresési tevékenység. 

 

A metaszolgáltatások három nagy csoportba sorol-

hatók: szakterületi, együttműködést és megjelenést 

támogató. 

 

Szakterületi metaszolgáltatások 

 

A kutatóknak a szorosan vett szakterületükön 

megjelent eredményeken túl tudomást kell szerez-

niük szakmájukkal kapcsolatos, más területeken 

meglevő kutatásokról is, és rálátással kell rendel-

kezniük a témájukkal kapcsolatban gyakorlatilag 

mindenre: innovációkra, szabványokra, jogi szabá-

lyozásokra. A könyvtáros segíthet a kutatási kör-

nyezet feltérképezésében, internetes eszközök 

kiválasztásában és a beállítások elvégzésében. 

Szakterületi metaszolgáltatások használatára jó 

példák: e-mailben küldött hírlevelek, RSS útján 

szerzett hírek, e-mail üzenetek, SMS-üzenetek, 

közösségi terek üzenetei. Mindezek használatához 

a személyre szabás az alábbiakat jelentheti: 

● lehetséges, érdeklődésre számot tartó források 

kiválasztása, 

● a források megfelelő csomagjainak összeállítása 

és kiegyensúlyozása, 

● formatálás (e-mail, HTML, RSS, egyszerű szöveg), 

● a szolgáltatások időbeli ütemezésének beállítása 

(évente, havonta, hetente, naponta), 

● események ütemezése (projektekkel, konferen-

ciákkal, nagyobb munkákkal kapcsolatban), 

● szakirodalom szervezése és nyilvántartása a 

kutató gépén (pl. a Mendeley szoftverrel). 
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Együttműködést támogató metaszolgáltatások 

 

A speciális könyvtáros és a kutató közti rendszeres 

találkozókon az együttműködés szempontjait is 

meg lehet vitatni. A virtuális kutatási környezetek 

fejlődése szükségessé tette a kutatás támogatá-

sának új formáit. A kutatási információk túláradá-

sának kezelésére megvalósítható stratégia a kuta-

tócsoport tagjai között a munkamegosztás, vagyis 

a szakterület egyes részeit más kutató felügyelje, 

és aztán megosszák egymás között a tapasztala-

tokat. Másik megközelítési stratégia, hogy minden-

ki figyeli a különböző részterületeket, de más kere-

sési módszereket alkalmazva. A könyvtáros a ta-

gok együttműködését segíti, a kutatócsoport egy-

ségét erősítve. 

 

A speciális könyvtáros a kapcsolatok ápolásával is 

segíthet. Gyakran több kutatót is támogat egy 

egyetemen belül, akik egymásról keveset tudnak, 

illetve más egyetemek más kutatóival veheti fel a 

kapcsolatot. 

 

A kutatási együttműködés keretei is változtak az 

idők folyamán: speciális digitális eszközök bukkan-

tak fel, az e-kutatás új technológiákat alkalmaz. De 

sok kutató nem ismeri ezeket, a könyvtárosok tá-

mogatása segíthet.  

 

Az együttműködést segítő metaszolgáltatások 

jelenthetik az alábbiakból való válogatást és sze-

mélyre szabásukat: 

– közösségi terek (Twitter, Facebook, Google+, 

LinkedIn, YouTube stb.), 

– szöveges együttműködés eszközei (Google-

apps, SlideRocket, Zoho, Wikipedia stb.), 

– virtuális találkozók eszközei (AdobeConnectNow, 

LotusLiveMeetings, Skype, Google+ stb.), 

– projektmenedzsment és együttműködés eszközei 

(Clarizen, Huddle, Netsuite, WebEx, WebOffice 

stb.). 

 

Megjegyzendő, hogy ezen eszközök alkalmazásá-

nál az egyetem felhőbe kihelyezett alkalmazások 

használatára vonatkozó stratégiáját figyelembe kell 

venni. 

 

Megjelenést támogató metaszolgáltatások 

 

A felsőoktatási könyvtárak a kutatási eredmények 

publikálásával régebben nem foglalkoztak. Ez a 

helyzet megváltozott. A legtöbb könyvtár nyílt hoz-

záférésű repozitóriumokat állított fel. A web megje-

lenésével a publikálás és a terjesztés megkülön-

böztetése fokozatosan elveszti jelentőségét. A 

megjelenési ernyő fogalma alá tartozik a terjesztés 

sok formája: kiadványok, konferenciaanyagok, 

monográfiák, népszerű cikkek, médiafájlok, honla-

pok stb. Sokszor az együttműködés és a kutatás 

megjelenítése átfedésbe kerül. Például a részvétel 

az academia.edu, a Mendeley, a ResearchGate, 

Slideshare vagy CityUlike helyeken mind a két célt 

szolgálja. 

 

Az interneten új módokon lehet az ötleteket bemu-

tatni és piacra dobni, de a legtöbb egyetem lassan 

kapcsol. Ennek ellenére a felsőoktatási közössé-

gek figyelemre méltó hányada rendszeresen be-

mutatja eredményeit nemcsak a speciális kutatói 

platformokon, de a Facebookon, a Wikipedián és a 

YouTube-on is. 

 

Régebben a kutatókat kielégítette, ha saját szakte-

rületükön belül publikáltak a kutatók zárt közössé-

geit megcélozva. Mivel az innováció alapú kutatási 

politikák, együttműködő technológiák, a kutatási 

területek közötti határok elmosódása előtérbe ke-

rültek, ez a stratégia már nem jó. Másrészt a kö-

zösségi tereken való megjelenés több olvasót és 

idézettséget is magával hoz. Így pedig a hagyo-

mányos bibliometriai (Web of Science) és a nem 

hagyományos (GoogleScholar, Microsoft Re-

search) források előnyei összekapcsolódnak. 

 

Az internet új technológiái eszközök tömegét adja 

a kutatók kezébe, hogy egymással kommunikál-

hassanak, a fenntartók és a nagyobb nyilvánosság 

előtt megjelenjenek. Sok lehetőség adott: közös-

ségi helyek, közösségi könyvjelzőzés, video-

közvetítés stb. 

 

Mivel az alternatívák, az együttműködési lehetősé-

gek száma nagyon nagy, a kutatók helyezkedésé-

nek összetett és speciális lehetőségeiről van szó, 

ismét felmerül a speciális könyvtáros és a kutató 

közti rendszeres párbeszéd szükségessége: mely 

helyeken jelenjen meg a kutató, milyen technológi-

ákat használjon. 

 

Bár ezekből a tevékenységekből néhányat magá-

nak a kutatónak kell végeznie, a megjelenést a 

könyvtáros is elláthatja helyette, a kutató által lét-

rehozott eredmények rendszeres újra felhasználá-

sával. A találkozóikon a megjelenés stratégiáit 

megvitathatják. 

 

Összefoglalásképp elmondható, hogy egy jól fel-

készült speciális könyvtáros komoly támogatást 

nyújthatna a kutatóknak az információk keresésé-

ben, az együttműködéssel és a megjelenéssel 
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kapcsolatos internetes technológiák kihasználásá-

ban. A kutatók ez irányú igényei valószínűleg nőni 

fognak, s a felsőoktatási könyvtárak tudnak majd 

válaszolni a kihívásokra. 

 
1 

Mivel a speciális könyvtáros (speciallibrarian) termino-

lógia elvétve előfordul a magyar szakirodalomban, 

ezért maradok ennél a kifejezésnél. Szakterületi könyv-

táros lehetne talán egy másik fordítás (A ref.).
 

 
/NOLIN, Jan Michael: The special librarian and per-

sonalizedmeta-services: Strategies for reconnecting 

librarians and researchers. = Library Review, Num-

ber 8/9. 2013, p. 508–524./ 

 

(Burmeister Erzsébet) 
 
 

A Gábor Dénes Díj 2014. évi pályázati felhívása 

A korábbi évekhez hasonlóan, ez évben is meghirdetésre kerül a Gábor Dénes-díj, mely a civil szféra egyik 

legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon. A díjjal nemcsak a hazai műszaki és termé-

szettudományi felsőoktatás képviselőit, a jelentősebb ágazatok, illetve iparágak (távközlés/ információs 

technológiák, gépipar/járműipar, számítástechnika, biotechnológia/gyógyszeripar, mezőgazdaság/kör-

nyezetvédelem stb.) kutató-fejlesztő szakembereit kívánjuk elismerni és további alkotó munkára ösztönöz-

ni, hanem a határainkon túl élő magyar származású szakembereket is. 

Olyan, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági 

vezető) jelölteket várunk, akik a műszaki szakterületen jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben beveze-

tett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre; kiemelkedő tudományos, kutatás-

fejlesztési tevékenységet folytatnak; megvalósult tudományos, kutatás-fejlesztési, innovatív tevékenysé-

gükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez; illetve személyes 

közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét. 

Ennek értelmében 2014 decemberében ismét ünnepélyes keretek között több kategóriában kerül átadásra 

a Gábor Dénes-díj. A kritériumokat tartalmazó részletes pályázati felhívás és az egyes kategóriákra vonat-

kozó kiírások, valamint háttéranyagok a 

http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/80 

weboldalon érhetők el. 

A pályázatok leadási határideje: 2014. október 10. 

Dr. Gyulai József, a kuratórium elnöke 

 

E számunk megjelenését önkéntes munkájával segítette: 

Berke Barnabásné 

Boda Gáborné Köntös Nelli 

Burmeister Erzsébet 

Drótos László 

Fodor János 

Fonyó Istvánné 

Hegyközi Ilona 

Kiszl Péter 

Preusser Katalin 

Tószegi Zsuzsanna 

Vass Johanna 
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