
Ajánló 
 
 
Hogyan használják a könyvtári tereket? Hogyan lehet  segíteni a szakdolgozatírást? 
 
könyvtári terek 
 
A közkönyvtári terek könyvtárhasználók általi használatának vizsgálatára több, részben geográfiai, részben 
pedig szociológiai és pszichológiai alapokon nyugvó vizsgálati módszert fejlesztettek ki az elmúlt évtize-
dekben. Kovácsné Koreny Ágnes „ A közkönyvtárak belső tereinek alakítása a használói szokások vizs-
gálata alapján” című írásában a könyvtárakban leggyakrabban használt módszereket mutatja be, majd 
összegzésként megállapítja: „a felhasználók térhasználatának, térben való mozgásának feltérképezésére 
több módszer is létezik az egyszerű megfigyeléstől az interjúzáson keresztül az informatikai rendszerrel 
megtámogatott módokig. Bármelyiket is választjuk, nemcsak az emberek által követett főbb útvonalakat 
rögzíthetjük velük pontosan, de azt is megláthatjuk, mely tereket, térrészeket mire, hogyan és kik használ-
nak leginkább, illetve, hogy mely részek esnek ki részben vagy teljesen a közlekedésből, a használatból. 
Ezen információk alapján a felhasználók igényei és szükségletei szerint rendezhetjük vagy alakíthatjuk át 
tereinket, így teremtve kapcsolatot a könyvtári funkció, a felhasználó és a könyvtári tér között. S ha megfi-
gyeléseinket, kutatásunk eredményeit egy hatékony, a felhasználók orientációját és navigációját megköny-
nyítő látogatóirányítási rendszerrel is kiegészítjük, szinte biztosak lehetünk a sikerben”. 
 
Kölcsönözz ki egy könyvtárost! 
 
Már-már közhely, hogy a 21. századi könyvtárosnak számos új feladatnak kell megfelelnie. A klasszikus 
feladatok háttérbe kerülnek, új kihívásokkal szembesülnek minden területen. A Szegedi Tudományegyetem 
Klebelsberg Könyvtára egy kreatív és innovatív. személyre szabott szolgáltatásával igyekszik megfelelni a 
kor és az új generáció elvárásainak, illetve elősegíteni az információhoz való hozzáférést. Kiss Márta és 
Szűcs Judit: “Kölcsönözz ki egy könyvtárost! Egy innovatív szolgáltatás és távlati lehetőségei a Kle-
belsberg Könyvtárban” című cikkében ismerteti a szolgáltatás lényegét. A Kölcsönözz ki egy könyvtárost! 
egyfajta blended learning („vegyes” vagy „kombinált oktatás”) formában működő szolgáltatás könyvtári 
mikrokörnyezetben. Jelen van a könyvtáros, aki a szakirodalmi kutatási módszert biztosítja gyakorlati taná-
csokkal hagyományos környezetben, a szakdolgozó, aki megismeri személyre szabottan az ő területéhez 
tartozó könyvtári adatbázisok, e-könyvek, e-források használatát, lehetőségeit. Emellett bemutatják a tech-
nikai háttérként működő, célzottan a szakirodalmi tájékoztatás eszközeit egybegyűjtő és a szolgáltatást 
összefogó honlapot, amelyet a könyvtár munkatársai fejlesztenek. 
 

 



A következő szám tartalmából: 

 
 
 
DRÓTOS LÁSZLÓ–NÉMETH MÁRTON: Az OSZK-ban folyó kísérleti webarchiválási 

projekt első évének tapasztalatai 

TÓTH MÁTÉ: Olvasmánybeszerzés, házi könyvtár 

FÜLÖP ENDRE: A szemantikus háló két fogalma, a katalógusok új generációja és 
a könyvtárak szerepe 

GAÁLNÉ KALYDY DÓRA: A szakkönyvtárak előtt álló új kihívások 

SZABÓNÉ KOVÁCS BEÁTA–SZENDI ATTILA: Felhő alapú referencia menedzser 
szoftverek az egyetemi kutatásban 


