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Mobilszolgáltatások egyetemi könyvtárakban: megfelel 

a felhasználók igényeinek? 

Bevezetés, a kutatás ismertetése 

 

Jelen tanulmány az USA legnagyobb kutatóegye-

temi könyvtárai mobilszolgáltatásainak jelenlegi 

helyzetét mutatja be olyan – összesen 73 – intéz-

ménynél, amelyeket a Carnegie osztályozás na-

gyon magas kutatói aktivitásúnak minősített. Azt 

vizsgálták, hogy mennyire nyújtanak ezek a könyv-

tárak szolgáltatásokat a mobil eszközt használó 

látogatóiknak: ha nyújtanak, milyen szolgáltatáso-

kat kínálnak, és ezek a szolgáltatások milyen gya-

koriak a könyvtárak körében. 

 

A felmérést 2013 augusztusában végezték ötödik 

generációs Apple iPod iTouch eszközzel. Először 

körüljárták, hogy mely intézményeknél van letölt-

hető alkalmazás, mely közvetlen hozzáférést biz-

tosít; ha nem volt, akkor megnézték, hogy a web-

oldalnak készült-e mobil eszközre optimalizált vál-

tozata. A mobil eszközön elérhető felület tartalmá-

ból a következőket vették figyelembe: felhasználói 

fiókhoz való hozzáférés, nyitva tartási információk, 

elérhetőségek, adatbázis-hozzáférés, katalógus-

hoz való hozzáférés, tematikus listák, „kérdezze a 

könyvtárost” információs szolgáltatás, megközelít-

hetőség és/vagy épülettérkép, közösségi médiaol-

dalak, szabad számítógépek valós idejű jelzése. 

 

 

Eredmények 

 

A 73 vizsgált egyetemből 52-nek (71,2%) volt va-

lamilyen mobil hozzáférése a könyvtári szolgálta-

tásokhoz. 39 egyetemnél (53,4%) ezt külön alkal-

mazás biztosította; 7 esetben (9,6%) volt az egye-

temnek mobil eszközre optimalizált változata, mely 

magában foglalta a könyvtári szolgáltatásokat is; 4 

esetben (5,5%) az egyetemi alkalmazásból egy 

link mutatott a mobil eszközökre optimalizált 

könyvtári weboldalra; és 2 esetben (2,7%) nem 

volt az egyetemnek sem külön alkalmazása, sem 

mobil felülete, de a weboldal könyvtári része mobil 

eszközre optimalizált volt. A maradék 21 egyetem-

ből – mely nem biztosított hozzáférést a könyvtári 

szolgáltatásokhoz – 10-nek (13,6%) volt külön 

alkalmazása, de az nem nyújtott a könyvtárhoz 

hozzáférést; 4-nek (5,5%) volt ugyan optimalizált 

weboldala, de a könyvtári rész már nem volt opti-

malizálva; és 7-nek (9,6%) egyáltalán nem volt 

mobil hozzáférése. 

 

A felület tartalmát két alkategóriára osztották: 

passzív információk a könyvtárról, és aktív funkci-

ók. A passzív információk a nyitva tartást, megkö-

zelíthetőséget/térképet, kapcsolatfelvételi informá-

ciókat, könyvtári fiókhoz való hozzáférést, közös-

ségi médiaoldalak linkjét és a szabad számítógé-

peket tartalmazta. Az aktív funkciókhoz pedig a 

katalógus, adatbázisok, „kérdezze a könyvtárost”, 

tematikus listák, oktatási segédletek tartozott. 

 

Passzív információkról a könyvtárak 94%-a gon-

doskodott a mobil felületen. 80,8%-nál elérhető 

volt a nyitvatartási idő, 73,1%-nál a kontaktinfor-

mációk, 78,8%-nál a térképek. A könyvtáraknak 

csak a fele (51,9%) biztosított felhasználói fiókot a 

mobil eszközt használóknak. Az éppen szabad 

számítógépek valós idejű jelzése és a közösségi 

médiára mutató linkek nem voltak olyan elterjed-

tek. A könyvtáraknak mindössze 26,9%-a közölt 

táblázatokat vagy diagramokat arról, hogy mely 

számítógépek szabadok éppen a számítógépla-

borban. Annak ellenére pedig, hogy sok könyvtár-

nak volt közösségi oldala is, mindössze 11 (21,2%) 

helyezett el arra mutató linket a mobil felületen. 

 

Az aktív funkciók közül a katalógus-hozzáférés volt 

a legelterjedtebb; 51 könyvtár (98,1%) kínálta ezt a 

szolgáltatást. Az adatbázisokhoz 36 (69,2%), te-

matikus listákhoz 17 (32,7%), az oktatási segédle-

tekhez 8 (15,4%) könyvtár tett lehetővé hozzáfé-

rést. A „kérdezze a könyvtárost” szolgáltatás 40 

könyvtárnál (76,9%) volt elérhető. 

 

 

Összefoglalás 

 

Az utóbbi években az egyetemi könyvtárak egyre 

nagyobb figyelmet fordítottak a mobil szolgáltatá-

sokra: míg 2010-ben a vizsgált könyvtáraknak 

csak 21,6 százalékában volt elérhető mobil szol-

gáltatás, 3 évvel később ez az arány már 70% 

felett volt. Azonban a mobil szolgáltatást is nyújtó 

könyvtáraknál sincs még meg az összhang a szol-

gáltatások és a felhasználók igényei között; mind-

össze két könyvtár kínált teljes körű szolgáltatást a 

mobil eszközt használóknak. A mobil információk 

fogyasztói másként viselkednek: bármikor felme-

rülhet igény egy adott információra, amelyet azon-

nal és könnyedén kell kielégíteni. A weboldal- 
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fejlesztésnél azonban minden erőfeszítés kárba 

vész, ha az eredmény egy túlzsúfolt képernyő, 

melyen a felhasználónak nagyítania és görgetnie 

kell ahhoz, hogy megtalálja, amire szüksége van, 

vagy ha csak minimális passzív információ érhető 

el. A mobil környezetben a használhatóság jelen-

tős szerepet játszik, melyben az oldalaknak vagy 

szolgáltatásoknak támogatnia kell a mobil eszközt 

használókat feladataik végrehajtásában.  

 

/BOMHOLD, Catharine: Mobile services at academic 

libraries: meeting the users’ needs? = Library Hi 

Tech, Vol. 32 No. 2, 2014, p. 336−345., Emerald 

Group Publishing Limited, 0737-8831, DOI 

10.1108/LHT-10-2013-0138/ 
 

(Kosztyánné Mátrai Rita) 
 
 

 

Jó metaadatok nélkül a tartalmak értéktelenek 

A BBC szemantikus webes technikákat alkalmaz a tartalmak rendszerezéséhez, és az eredményeket bárki 

integrálhatja a saját rendszerébe. 

„A szemantikus webtechnika lehetővé teszi hír- és programszerkesztőink számára, hogy az összefüggése-

ket figyelembe véve jelenítsék meg a tartalmakat. Így például a hírek vagy a programok bizonyos témák-

hoz, személyekhez vagy helyszínekhez kapcsolódhatnak, s a tartalmak akár megjegyzésekkel is elláthatók. 

Mindez a nézők szempontjából automatikusan generált oldalakat jelent, amelyeken egy-egy politikussal, 

együttessel vagy éppen sporteseménnyel kapcsolatos tartalmakat lehet összegyűjteni.” 

„A 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság óta alkalmazzuk az úgynevezett adatkapcsolásos (Linked 

Data) módszert. Ennek köszönhetően automatikusan létre lehetett hozni a résztvevő csapatok oldalait, ami 

korábban a szerkesztők feladata volt. De a dolog igazi haszna a londoni olimpia alatt mutatkozott meg, 

hiszen az eseményen több mint 11 000 atléta vett részt. Lehetetlen lett volna mindegyikük honlapját 

egyenként elkészíteni. A Linked Datát használó minden egyes termékhez hozzá van rendelve egy szakem-

ber, aki az adatmodellekért felelős. Ő tájékoztatja az újságírókat arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, és 

miként használhatják ezeket az adatokat” − jelentette ki Sofia Angeletou, a BBC munkatársa. 

A szakember közölte, hogy a megoldásuk alapját az ontológiák jelentik. Elég például a sportot megvizsgál-

ni, hiszen ott vannak a különböző sportágak, csapatok, versenyek, versenyhelyszínek. Ezek mind olyan 

részek, amelyekből a különböző területek tevődnek össze. Az ontológiákban az egyes elemek közötti kap-

csolatot is bemutatják, emellett ott vannak az ajánlások és a felhasználói aktivitás elemzése. A kapcsolódó 

kutatások persze még korai szakaszban vannak. A BBC lehetővé akarja tenni a különböző személyeknek, 

szervezeteknek és vállalatoknak, hogy felhasználhassák az adatait, az ontológiák az első lépést jelentik 

ebbe az irányba. Aki akarja, integrálhatja az ontológiákat a rendszereibe vagy azoknak csupán egyes ré-

szeit használja fel és alkalmazza a saját céljaira. 

„A BBC-t közpénzekből finanszírozzák és kötelező számunkra, hogy ezért cserébe annyi dolgot adjunk 

vissza az embereknek, amennyit csak tudunk. A metaadatok nagyon fontosak a médiacégek számára, 

azok nélkül a tartalmak értéktelenek, hiszen senki sem találja meg őket. A jó metaadatok hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a tartalmakhoz való hozzáférésen javítani lehessen. A riportereinket és a szerkesztőinket na-

gyon érdeklik ezek a módszerek, mert azt látják, hogy a szemantikus technika segíti a munkájukat és hoz-

zájárul ahhoz, hogy elérhessék a közönségüket” − hangsúlyozta Sofia Angeletou. 

 

/Forrás: http://sg.hu/cikkek/106795/jo-metaadatok-nelkul-a-tartalmak-ertektelenek/ 
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