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Kutatás
200/2011
Hall, Hazel: Research : why bother? In: Public library journal. – 25.
(2010) 3., p. 18-21.
Miért fontos a könyvtárosok számára a kutatómunka?

Hatékonyság; Könyvtárosi hivatás; Könyvtártudományi kutatás; Szolgáltatások
A könyvtáraknak kutatásokon alapuló gyakorlatot kellene folytatniuk, hogy szolgáltatásaik javítása és döntéseik megalapozottsága
érdekében kihasználják a meglévő tudásanyagot, és hogy „tőkésítsék” a korábbi kutatásokra fordított befektetések értékét. A könyvtárosoknak, különösen a közkönyvtárakban dolgozóknak pedig gyakorlaton alapuló kutatásokat kellene végezniük, nem utolsósorban
azért, hogy növeljék a könyvtári és tájékoztató szolgáltatások értékét
és befolyását bemutató bizonyítékok mennyiségét.
Manapság nem elég „a könyvtár az egy jó dolog” mantrát ismételgetni, vagy a kölcsönzések számát mérni. Olyan aktuális jótéteményeket kellene bemutatni, hogy a szolgáltatások hogyan járultak
hozzá az antiszociális magatartás csökkenéséhez, vagy az olvasottság növekedéséhez az adott közösségen belül. Noha a könyvtárosok
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elméletben jól tudják, hogy megéri a korábbi
kutatások eredményeit tanulmányozni a döntési folyamat részeként, a gyakorlatban azonban
inkább első kézből való tapasztalatokra hagyatkoznak, mintsem formális irodalomkutatás
nyomán jutnának hozzá releváns kutatási eredményekhez. Kétségtelen tény, hogy a kutatási
eredményeket gyakran nehéz megtalálni, hiszen
a könyvtárosság multidiszciplináris jellege miatt
azok számos szakterület irodalmában szóródnak,
és a legfontosabbak gyakran csak a szürke irodalom körében lelhetők fel (mint publikálatlan
belső tanulmányok, vagy levelezőlistákon folyt
viták összefoglalói). Másrészt számos fontos
tapasztalat és megszerzett ismeret vész el, mert
a könyvtárosok egy része nem tekinti a kutatást
foglalkozása részének, noha pl. egy új szolgáltatás kialakításakor komoly kutatómunkát végez. A 2009-ben alapított brit Könyvtár- és Információtudományi Kutatási Koalíció (Library
and Information Science Research Coalition
– alapítói a British Library, CILIP, JISC, MLA
és Research Informtion Network) céljai közé
tartozik, hogy bátorítsa a gyakorlaton alapuló
kutatásokat, és elősegítse a kutatáson alapuló
gyakorlatot.
A Könyvtári és Információs Kutatási Csoport
(Library and Information Research Group –
LIRG) 1977-ben jött létre azzal a céllal, hogy
összehozza a könyvtár- és információtudományi kutatásban érdekelteket, és összekapcsolja
a kutatói és a gyakorlati tevékenységet. Amikor
2003-ban a LIRG a CILIP részévé vált, céljai
középpontjában ez maradt. További céljai között
van a gyakorlati szakemberek körében a kutatás
népszerűsítése; az elméleti és gyakorlati kutatások hatásának növelése, a kutatások irányának
pozitív befolyásolása; a bevált kutatási módszerek terjedésének elősegítése.
(Mohor Jenő)
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Tudománymetria, bibliometria
201/2011
Aharony, Noa: Web 2.0 in the professional LIS
literature : an exploratory analysis. – Bibliogr. In:
Journal of librarianship and information science. –
43. (2011) 1., p. 3-13.
Web 2.0 a könyvtár- és információtudományi szakirodalomban

Bibliometria; Felmérés; Folyóirat -könyvtári; Információtechnológia; Könyvtártudományi szakirodalom; Számítógép-hálózat
A cikk statisztikai és tartalomelemzést végez a LISA (Library and Information Science
Abstracts) adatbázis tárgyszavai és folyóiratcímei alapján a Web 2.0 és alkalmazásai (blog,
wiki, közösségi hálózat, tagek) témájában. A kutatás főbb kérdései a következők: vajon a Web
2.0-jelenség, beleértve a különböző alkalmazásokat, explicit módon van-e jelen a könyvtár- és
információtudományi szakirodalomban; milyen
típusú folyóiratok foglalkoznak a Web 2.0-val és
alkalmazásaival; melyek jelenleg a könyvtár- és
információtudományi szakirodalom főbb témái.
Az eredmények alapján úgy tűnik, a kimondottan Web 2.0-val foglalkozó tudományos cikkek
aránya elég alacsony. A Web 2.0 és a könyvtári
témák között azonban szoros kapcsolat van. Ez
a tendencia a Web 2.0 jelentőségére, valamint a
könyvtárakra gyakorolt hatására utal.
(Autoref.)
202/2011
Hicks, Diana – Wang, Jian: Coverage and overlap
of the new social sciences and humanities journal
lists. – Bibliogr. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. – 62.
(2011) 1., p. [284]-294.
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A legújabb társadalom- és humán tudományi folyóiratlisták teljessége és átfedése az adatbázisokban

Bibliometria; Női munkaerő; Publikálás -tudományos
kiadványoké

Adatbázis; Átfedés; Felmérés; Folyóirat; Szakirodalom -társadalomtudományi

A (szűkebben értelmezett) társadalomtudomá
nyok és a jogtudomány területén kutató nők publikációs és hivatkozási teljesítményét vizsgálták
meg a spanyol szakfolyóiratok tekintetében. Az
alapot két spanyol adatbázis, a társadalomtudományi illetve a jogi folyóiratok impakt mutatója (INRECS, ill. INRECJ) adta, amelyekből 11
szakterület szerzőinek rangsorát elemezték. Ös�szességében a teljes minta (3370 kutató) 30%-a
tartozik a női nemhez.
A minta szakterületi megoszlása a következő
(megjegyzendő, hogy a jogi anyag csak 20012008 közötti, míg a többi szakterület 1996-2008
közötti adatokat tartalmaz): jogtudományi publikációk 37%, majd a pszichológia (17%), a
földrajz (11%), a gazdaságtudomány (9%), a
pedagógia (7%), a politikatudomány (5%), a
kommunikáció (4%), végül a szociológia (3%),
a könyvtártudomány (2%), az antropológia és
az urbanisztika (1-1%) következnek. A kutatók
(azaz a publikálók) 30%-a nő, míg az egyetemi
oktatók között 40% a nők aránya. Két szakterületen (könyvtártudomány, pszichológia) az
egyetemi oktatók több mint fele nő (57 ill. 51%),
jelenlétük a két adatbázisban 42 ill. 43%-os, a
hivatkozások 37 ill. 38%-át kapták.
Kétségtelenül megállapítható, hogy minden
szakterületen kevesebbet publikálnak a nők
(mint azt korábbi spanyol kutatások, valamint
más szakterületek és más országok felmérései is mutatják). Ennek a jelenségnek számos
szocio-kulturális oka lehet, mint pl. a családi
terhek iránti nagyobb felelősség, de vannak az
„akadémiai” világhoz közelebb állók is, mint
pl. az, hogy a nők (felmérések szerint) több időt
fordítanak az oktató tevékenységre, mint a férfiak. Hasonló a hivatkozások száma is: a nők
publikációi általában kevesebb hivatkozást kapnak (kivéve az antropológia és a kommunikáció
szakterületét, ahol fordított az arány). Természetes, hogy ha a nők kevesebbet publikálnak, akkor kevesebb hivatkozást kapnak, így valamivel
kedvezőbb a kép, ha elkülönítve tekintjük a női

A tanulmány a legújabb társadalom- és humán
tudományi folyóiratlisták teljességét és átfedését
mutatja be az adatbázisokban, külön kiemelve a
tudományosság elbírálásának és megőrzésének
kérdését. Négy tényező felelős a lefedettség
hiányosságaiért: a folyóirat nyelve, az előállító ország, a kiadó mérete és tapasztalata. Ezen
tényezők vizsgálata felhívja a figyelmet arra
a minden tudományos folyóiratlista számára
alapvető értékelési folyamatra, amely alapján
egy folyóirat tudományosnak tekinthető. Noha
a tudományosságot a folyóirat színvonalának
kellene jelentenie, a lefedettség hiányos, mivel
az értékelő csoportok különböző nézőpontból
közelítik a társadalom- és humán tudományi
szakirodalmat. Az, hogy négy tényező formálja a szakirodalom szemléletét, a tudományos
közösség megosztottságának mélyebb problémáját jelzi. A megosztottság csökkentése a
legjobb módszer lenne a lefedettségi hiányok
mérséklésére.
(Autoref.)
203/2011
Torres-Salinas, Daniel – Muñoz-Muñoz, Ana
M. – Jiménez-Contreras, Evaristo: Análisis bibliométrico de la situación de las mujeres investigadoras de Ciencias Sociales y Jurídicas en España.
– Bibliogr. In: Revista española de documentación
científica. – 34. (2011) 1., p. 11-28.
Res. angol nyelven
Bibliometriai elemzés a társadalom- és jogtudomány
területén működő kutató nők helyzetéről Spanyolországban
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szerzős cikkek átlagos hivatkozási arányát. Más
a helyzet a nemzetközi hivatkozások tekintetében: a 11szakterületből hét esetében a nők írta
cikkek kaptak több hivatkozást külföldről.
Összességében megállapítható, hogy a spanyol
kutató nők nem tartoznak az ország tudományos
elitjébe: az egyetemi oktatók közötti arányukat
nem éri el sem két spanyol rangsorban szereplő

kutatók aránya, sem a rangsor első harmadában
szereplők aránya. A spanyol nők kétségkívül
minden szempontból alulreprezentáltak a tudományos élet „felsőbb köreiben”, ami azzal is
magyarázható, hogy későn kapcsolódtak be a
tudományos életbe, hiszen egyetemi karriert is
csak 1975-öt követően kezdhettek.
(Mohor Jenő)

Könyvtár- és tájékoztatásügy
Általános kérdések
204/2011
Latour, Bruno: Plus elles se répandent, plus les
bibliothèques deviennent centrales In: Bulletin des
bibliothèques de France. – 56. (2011) 1., p. 34-36.
Res. angol, német és spanyol nyelven
Minél több van belőlük, annál inkább középpontba
kerülnek a könyvtárak

Elektronikus könyvtár; Prognózis; Számítógép-hálózat
Első tézis: A virtuális könyvtár központi magja
mindenütt megtalálható, kerülete pedig sehol
sem
A számítógépekkel, elektronikus könyvolvasókkal, laptopokkal és minden egyéb más számítógépes újdonsággal felszerelt felhasználók
bárhol használják és használhatják a virtuális
teret. Mindehhez csak jól működő, gyors hálózatra, hatalmas, hozzáférhető számítógépparkra
van szükség.
Második tézis: A virtuális könyvtár egyre kevésbé virtuális, egyre valóságosabb és kézzelfoghatóbb
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Az olyan kifejezések, mint „virtuális”, „dema
teriális”, „delokalizált”, „digitalizált” stb. mind
azt a képzetet keltik bennünk, hogy minél inkább
digitalizálunk, annál inkább materiálissá, anyagi
valósággá tesszük a bennünket körülvevő információkat. Szó sincs dematerializálásról. A könyveket is őrizték és restaurálták a könyvtárakban,
de soha nem került mindez olyan csillagászati
összegekbe, mint az elektronikus tartalom hos�szú távú megőrzése, amely szinte azt kívánja,
hogy a tizenévenként a teljes szoftverállományával együtt lecserélt számítógéppark egésze az
addig digitalizált állományokat újfajta módon,
új fájlformátumba konvertálja. És az így nyert
anyagon is ott a materiális jel, „a szellem keze”,
vagyis mindazok a nyomok, amelyeket a virtuális térben ugyan, de a valós időben magunk után
hagyunk egy-egy számítógép használat után.
Harmadik tézis: A virtuális könyvtár szétválasztja mindazt, amit a könyv összekötött, és túlárad
annak határain
Minden könyv szellemi fejlődés terméke, ugyanakkor annak lezárása is. Szövegének, jegyzeteinek terjedelme, illusztrációinak mennyisége
behatárolt. Mindazok, akik valaha, a könyvek
világában az „intertextualitásról” beszéltek, legmerészebb álmukban sem tudták elképzelni azt,
amit e téren lehetőségként felkínál számunkra a
hálózat. Hiszen itt, a virtuális térben ez a szövegek közötti kapcsolat, áthallás, egymásra és
Könyvtári Figyelõ 2011/3

egymásba épülés számos változatban létezik. A
digitális világban a szöveg egyik részéről átugrani egy másik, egy harmadik szövegbe, megmártózni a dokumentum-óceán bármelyik szeletén,
határok nélkül lehetséges.
Negyedik tézis: A virtuális könyvtár jelentősebbé
válik, mint valaha, hiszen a dokumentumok széttörése miatt újfajta szintetizálásra van szükség
A könyv rövidnek mondható, 16-20. századi
történetében összetévesztették az analizálási és
a szintetizálási képességet a könyv behatárolt,
újrakötött valóságával. Így van ez, akár annak
gondolati, kognitív, akár esztétikai értelmezését vizsgáljuk. A könyvet olvasva érzékelhető
a kettősség: a gondolati fejlődés és a gondolatok szintézise, amelyet a példák és a más szövegekből vett információk, jegyzetek, idézetek
kötnek még szorosabbá, megerősítve ezzel az
eredeti mondanivalót. Az „összeköt” szó mindent elárul: gondolatunkkal kapcsolódunk egy
másik érveléshez, gondolatisághoz. De ma, a
numerikus világban hogyan működik mindez?
Milyen kompetenciákra, milyen szellemi erőkre és tudásra van szükségünk, hogyan tanuljuk
meg az információözönben való navigálást? Az
idősebb tanárok már tudják: nemcsak az olvasást és az írást kell újra tanulnunk, hanem azt is,
hogy heterogén adattömegekből hogyan kell és
hogyan tudunk újféle, mégis egységes, érthető
és értelmezhető gondolati formákat összeszőni.
Vége a könyvtárak könyveket őrző szerepének.
Új, megújult intézményekre és könyvtárosokra
van szükség, akik mindezt az új valóságot közvetíteni képesek. Éppen ezért magát a könyvtár,
könyvtáros szavakat is el kell vetni, újat kellene
találni helyettük. Olyat, amelyik sugározza azt
a tartalmat, amelynek közvetítésére ezek az intézmények és személyzetük képes.
Ötödik tézis: A virtuális könyvtár az osztálytermekkel és a kutatószobákkal válik eggyé
A kutatóközpontok rendszeresen közlik eredményeiket, melyek közül sok cikk vagy könyv formában lát napvilágot. Ezek mind könyvtárakba
kerülnek, ahol feldolgozzák, archiválják és felhasználóik számára hozzáférhetővé teszik őket.
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E hagyományos feladatok okafogyottá válnak
napjainkban. A felhasználó a virtuális térben,
vagy otthon, a vonaton, a munkahelyén keres
információt a számítógépen és teljesen mindegy,
hogy hol van. Gépre, képernyőre és hozzáférésre
van csak szüksége, nem könyvtártermekre. Ezen
kívül arra, hogy tudjon információt keresni. Erre
pedig ki tanítja meg őt? A tanár, a könyvtáros?
A könyvtárban vagy kutatóközpontban? Újabb
fogalmak, amelyeken változtatni kellene, hogy
közelebb kerüljenek a ma kihívásaihoz.
(Pajor Enikő)

Nemzetközi könyvtárügy
205/2011
van Hooland, Seth – Vandooren, Françoise –
Méndez Rodríguez, Eva M.: Opportunities and
risks for libraries in applying for European funding.
– Bibliogr. In: The electronic library. – 29. (2011) 1.,
p. 90-104.
Lehetőségek és kockázatok a könyvtárak számára
európai uniós támogatás igénybevétele során

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Fejlesztési terv;
Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági
A cikk azt vizsgálja, milyen lehetőségek és esetleges kockázatok adódnak a könyvtárak számára
a digitalizálással vagy a már digitalizált tartalmak elérésével kapcsolatos uniós pályázatok
során. Az Európai Bizottság számtalan speciális
támogatási programot nyújt a digitális kulturális örökség megőrzésével és hozzáférhetővé tételével kapcsolatban, így az európai örökséget
őrző könyvtárak és más kulturális intézmények
e pályázati felhívások vitathatatlan címzettjei.
Előfordul azonban, hogy nem tudják, hogyan
kell pályázni, és nem értik teljesen a pályázattal
járó kötelezettségeket. A cikk az európai támogatási programok megértésében kíván segíteni
a könyvtáraknak. Beszámol európai uniós pro635

jektek részvételében szerzett tapasztalatokról,
a pályázatok elbírálási módjáról, és bemutatja a jóváhagyott projektek felülvizsgálatának
gyakorlatát. A személyes tapasztalatokon túl az
Európai Bizottság pályázati kiírásainak jelenlegi dokumentációs rendszeréről is nyújt információt. A digitális könyvtárakkal kapcsolatos
pályázatoknál jelentősen megnőtt a verseny az
utóbbi években. Ezért is fontos, hogy a potenciális pályázók odafigyeljenek a benyújtott pályázatok minőségére, hogy a tartalom megfeleljen
a felhívásban kitűzött céloknak és a formai követelményeknek. Ezen kívül a pályázatot érdemes beépíteni az intézmény hosszú távú kutatási
és menedzsment stratégiájába, így biztosítva
a projekt sikeres lebonyolítását és maximális
fenntarthatóságát.
(Autoref. alapján)
Lásd még 208

Nemzeti könyvtárügy
206/2011
Breeding, Marshall: The value of libraries In:
Computers in libraries. – 30. (2010) 10., p. 21-22.
A könyvtárak társadalmi értéke

Egyetemi könyvtár; Társadalmi követelmények; Tanulmányút; Városi könyvtár
A Vanderbilt University Libraries innovatív
technológiai és kutatási igazgatója (a szerző)
2009 decemberében egy digitalizálás projekt
kolumbiai munkálatai miatt utazott Chocóba és
Medellínbe. Cikkében e látogatás szakmai tapasztalatait foglalja össze.
Az ország lakossága nagyrészt afrikai eredetű,
nagy szegénységben él, a munkanélküliség meghaladja a 80%-ot, az emberek mégis megtalálják
a módját a túlélésnek. (Egy példa a mobiltelefonok pár percre történő kölcsönzése – szinte
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minden üzletben és bárban.) Ilyen körülmények
között a könyvtárak is alapszinten működnek.
A Chocói Műszaki Egyetem könyvtárának szerény méretű az állománya, néhány elektronikus
dokumentummal és e-könyv gyűjteménnyel.
A látogatás napján egy kiadós eső miatt éppen
beázással küszködtek, de ez nem okozott pánikot. A könyvtárosok elszántak és kitartóak voltak, nyitottak minden újra, amivel javíthatnák a
könyvtárukat.
Quibdó közkönyvtára a kolumbiai bank helyi
épületében kapott helyet (Biblioteca Publica
Banco de la Republica), csakúgy, mint az ország más vidékein, és ez természetes részét képezte a banki szolgáltatásoknak (a bank volt az
az intézmény, amely stabil hátteret nyújthatott
a könyvtárak működéséhez). A közkönyvtárak legnagyobb hálózatát a kolumbiai nemzeti könyvtár támogatja. A bankokkal való szoros kapcsolatból a könyvtárak hasznot húznak
(Quibdóban pl. a banknak van az egyetlen liftje
az egész városban, és sokan már csak emiatt is
betérnek az épületbe).
Medellín nevét elsősorban a drogkereskedelem
és a drogháborúk tették világszerte ismertté, és a
könyvtáraknak nagy szerepük van a helyzet javításában. A város a legszegényebb negyedekben
öt ún. könyvtári parkot épített. Ezekben lehet
kölcsönözni, nem hagyományos dokumentumokat épp úgy, mint könyveket, lehet használni a
legmodernebb számítógépeket, és hozzá lehet
férni az internethez is. Van bennük egy-egy nagy
előadóterem, ahol közösségi rendezvényeket (pl.
érettségi ünnepségeket) tarthatnak. Van helytörténeti gyűjtemény, és tanfolyamokat rendeznek
(a műszaki ismeretektől a nyelvtanfolyamokig).
Ezek a könyvtári parkok a hét minden napján, 24
órában nyitva vannak, így ezekben a sok problémával küszködő kerületekben nemcsak biztonságos és kulturált környezetet nyújtanak, hanem
a tanulásra és önfejlesztésre is számos lehetőséget adnak. Mindegyik könyvtári park kb. 5 millió dolláros beruházás volt, és mindegyiket neves
építészek tervezték, kombinálva a modernséget a
helyi sajátosságokkal. Még további öt könyvtári
park létesítéséről is szó van. A medellíni önkorKönyvtári Figyelõ 2011/3

mányzat ezeket a könyvtári parkokat a múlttal
való szakítás civil stratégiája részének tekintik.
Az eredmények számokban is mérhetőek (pl. az
írástudás arányának vagy az otthoni számítógépek számának növekedésében).
Az Egyesült Államokban hétről hétre a nyitvatartási idők csökkentéséről, fiókkönyvtárak
bezárásáról, a dolgozók elbocsátásáról lehet
hallani, holott ilyen időkben van a legnagyobb
szükség a könyvtárakra, hiszen a könyvtárak segíthetnek az egyéneknek tanulni, új technológiákkal ismerkedni és készségeiket fejleszteni. A
kolumbiai tapasztalatok megmutatják, hogyan
válhatnak a könyvtárak a nagyobb prosperitás
felé vezető út fontos eszközeivé.
(Mándy Gábor)
Lásd még 219, 248

Együttmûködés
207/2011
Freyre, Élisabeth: Les bibliothèques nationales et
l’Europe In: Bulletin des bibliothèques de France. –
56. (2011) 2., p. 56-59.
Res. angol, német és spanyol nyelven
Európa és a nemzeti könyvtárak

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyvtár;
Nemzeti könyvtár
Az európai környezet nem csak együttműködést,
hanem rendszeres konzultációt is lehetővé tesz a
nemzeti könyvtárak, kulturális intézmények és
az Európai Bizottság között. A Google 2004-es
angolszász könyvtárakkal kötött digitalizálási
megállapodására az Unió (öt tagállam kezdeményezésére), az i2010 elnevezésű programmal válaszol. A lisszaboni stratégia alapján a
program fő célkitűzése, hogy az új információs
technológiák révén hozzájáruljon a gazdasági
növekedéshez, a munkahelyek gyarapodásához
és az életminőség javulásához.
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Internetes konzultációk és véleményezések
előzték meg a 2006 augusztusában kiadott digitalizálási és hozzáférési ajánlásokat, illetve
a digitális megőrzésre vonatkozó javaslatokat.
Ezek alapján az Europeana fő céljaként az európai kulturális örökség online közzétételét fogalmazták meg. A 2008-ban kétmillió digitális
tétellel induló európai portál mára több mint
15 millió digitalizált dokumentumot (térkép,
könyv, fénykép, film, festmény, zenei anyag)
tesz elérhetővé az internethasználók számára.
Az európai digitalizálási folyamatok felgyorsítása és megerősítése érdekében 2010 tavaszán
megalapítottak egy munkacsoportot, a Bölcsek
Tanácsát (Comité des Sages), amely a kulturális
örökségek online elérhetővé tételével kapcsolatos ajánlások megalkotására hivatott. A vitacsoport Az új reneszánsz címet viselő 2011 januárjában közzétett jelentése (ld. a 257/2011 számú
referátumot) rámutat az Europeana referenciaértékű szerepére. A jelentés mindenekelőtt a digitalizálási tevékenység előmozdítását javasolja
minden tagállam számára, sürgeti a szerzői jogok alatt álló művek digitalizálási kérdésének
áttekintését, illetve a magán és közszféra közötti
partnerkapcsolatok mihamarabbi kialakítására
ösztönöz. Az ajánlások megvalósítása céljából
eddig két programot indítottak el: egyrészt az
EU 7 kutatási és fejlesztési keretprogramot, másrészt az információs és kommunikációs technológiákat támogató innovatív és versenyképességi
keretprogramot. Ezenkívül az Európai Bizottság
az Europeana végleges finanszírozására vonatkozó lépéseket is tett.
Ami a Francia Nemzeti Könyvtár (BnF) szerepét
illeti, humán, technikai, tudományos és pénzügyi
téren is igyekszik hozzájárulni az európai szintű
együttműködésekhez. Egyrészről, képviselőket delegált a CENL-be és az Európai Digitális
Könyvtár Alapítványba. Másrészről, résztvevője számos kutatási és fejlesztési projekteknek,
mint például az Europeana v1.0, a BHL-Europe
(Biodiversity Heritage Library for Europe), az
Europeana Regia, az Europeana 1914-1918,
a KEEP (Keeping Emulation Environment
Portable), az Arrow (Accessible Registries of
Rights Information and Orphan Works towards
637

Europeana) vagy az IMPACT (IMProving ACces
to Text). Végül, de nem utolsósorban a BnF
nagyban hozzájárult a TELPlus programhoz is,
mely a jó minőségű szövegformátum megvalósítását kívánta támogatni.
Az Európai Unió rendszeresen szervez konferenciákat, amelyek során az európai kulturális intézmények, így a nemzeti könyvtárak is,
ismertethetik érdekeiket, és egyben befolyást
gyakorolhatnak az uniós döntéshozatalra. A jelenlegi programok, melyeket a 2001. évi lundi
tanácskozás során rögzítettek, 2013-ban zárulnak le.
(Koncz Beatrix)
208/2011
Kuz’min, Evgenij Ivanovič: Programma ÛNESKO
„Informaciâ dlâ vseh” v Rossii i v mire In: Bibliotekovedenie. – (2011) 1., p. 92-96.
Az UNESCO „Információt mindenkinek” programja
Oroszországban és a világban

Együttműködés -nemzetközi; Fejlesztési terv; Hozzáférhetőség; Információs társadalom
Az UNESCO „Információt mindenkinek” programja (Information for All Programme = IFAP)
oroszországi bizottsága 2010 decemberében
ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A
kormányközi programot hivatalosan 2001-ben
hagyták jóvá, célja, hogy megteremtse az információs társadalom érdekében létrejövő nemzetközi együttműködés alapjait.
Az IFAP 2008–2013-ra szóló stratégiai terve öt
fő irányt tartalmaz: információ a fejlesztés érdekében; információs műveltség, az információ
megőrzése; információs etika; az információ
hozzáférhetősége. Ezek a fő irányok segítik,
hogy a nemzetközi és nemzeti politikák különböző fajtájú és szintű elemei egységes egészet
alkossanak.
Oroszország kezdettől fogva részt vesz az IFAP
megvalósításában. A 2001–2005-ös időszakban,
majd 2009-től ismét az ország tagja az IFAP kormányközi tanácsának. Az IFAP oroszországi bi638

zottsága 2000-ben jött létre az Orosz Föderáció
UNESCO Bizottsága mellett, annak szakértői-tanácsadó szerveként. Feladata az együttműködés
biztosítása az UNESCO és az orosz kormány, a
szövetségi végrehajtó hatalom szervei, egyéb
szervek és szervezetek, valamint a tudósok és a
szakemberek között. Összekötő szerepet játszik
Oroszország és a program kormányközi tanácsa
között. A bizottság tagjai között megtalálhatók
az államhatalmi szervek, az oktatási, a tudományos, a kulturális intézmények, az információs
és kommunikációs szervezetek, valamint a társadalmi szervezetek és az üzleti élet képviselői.
2001 és 2005 között a bizottság titkársági feladatait a Kulturális Minisztérium könyvtári osztálya
látta el, 2006-tól pedig a régiók közötti könyvtári
együttműködési központ. Az eltelt évtized alatt
az oroszországi bizottság több tucat országos
és nemzetközi program megvalósításában vett
részt, munkáját mind hazai, mind nemzetközi
szinten nagyra értékelték.
2010-ben az oroszországi IFAP bizottság elnökét
választották a kormányközi tanács elnökének,
ami az oroszországi eredmények elismerését
jelenti, és kifejezi azt a reményt, hogy Oroszország irányításával új fejlődési szakasz kezdődik.
A kedvező alkalmat a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni Oroszország tekintélyének
növelésére, kulturális és információs hatásának
fokozására, a kultúrák, vallások és civilizációk
közötti párbeszédre történő ráhatásra. Ezeket az
irányokat azonban nem csak az UNESCO keretében kell szem előtt tartani, hanem az azokban
a nemzetközi szervezetekben is, amelyekben az
UNESCO és Oroszország humanitárius együttműködést folytat (Európai Bizottság, Európa
Tanács, IFLA stb.).
Az oroszországi IFAP bizottság honlapján
(http://www.ifapcom.ru) megtalálhatók a bizottságról szóló hírek, információs és elemző
anyagok, a bizottság által közreadott cikkek és
könyvek.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 205, 217, 219, 257
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Könyvtárosi hivatás
209/2011
Gharst, Loretta: Librarians forever! In: Computers in libraries. – 30. (2010) 10., p. 6-11.
A könyvtárosi szerepek változása

Könyvtárosi hivatás; Közművelődési könyvtár; Munkaszervezés
A könyvtárosságnak a technológiai fejlődés
okozta halála – ami szóbeszéd tárgya – soha nem
fog bekövetkezni, sőt, a technológia nagymértékben megnövelte a könyvtárosok képességét
a könyvtári szolgáltatások nyújtására. A könyvtári szolgáltatások lényege az anyag rendezése,
a hozzáférés biztosítása, és mások segítése az
anyagok használatában. Az anyag formátuma
változik (a kéziratos tekercstől a nyomtatott
könyvig és az e-könyvig), a módszerek változnak, de az alapszolgáltatások lényege marad. A
három szolgáltatási szerep tehát a gyűjtemény
szervezése, rendezése (organizer – a szervező),
a forgalmazás, a forgalom, a hozzáférés ellenőrzése, irányítása (gatekeeper – a kapuőr) és a
használat segítése, a tájékoztatás (navigator – a
navigátor). A Calcasieu Parish Public Library
tevékenységében e szerepek a következők szerint változtak.
A szervezést a „technikai szolgáltatások” (most:
gyűjteményi szolgáltatások) részlege végzi.
Húsz éve kereskedői katalógusokból, a Books
in Printből, az olvasók kézzel írt javaslataiból
válogattak, megrendelőket írtak, katalógust építettek a megrendelt dokumentumokról stb. Ma
internetes kapcsolaton keresztül, online folyik
a válogatás, a rendelés, a katalógusrekordok
beszerzése. Néhány munkatárs szoftver-adminisztrátorrá vált, a többiek gyarapítanak, a katalogizálók adatbázis-építőkké, használóbarát
katalógusok tervezőivé lettek. A könyvtárosok
végül is ugyanazt a magszolgáltatást nyújtják:
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szervezik, rendezik a könyvtári anyagot az olvasók számára.
A forgalmazás (a hozzáférés biztosítása, a „kapuőrzés”) húsz éve szintén igen munkaigényes
feladat volt, nagy mennyiségű papír és munkaidő felhasználásával. (Az állomány folyamatos
rendben tartása a „polcjegyzék” segítségével,
kölcsönzés, visszavétel, késési felszólítások
gépelése, előjegyzés-nyilvántartás és értesítés,
az olvasói nyilvántartás vezetése, ötévenként
leltárellenőrzés … és ha maradt idejük, tartottak egy meseórát a gyerekeknek). A 90-es évek
elején, az automatizálás (az integrált könyvtári
rendszer) bevezetésével megváltozott a helyzet:
az előjegyzések 50 és a hosszabbítások 33 százaléka önkiszolgáló módon történik. Az olvasó az
értesítéseket e-mailben vagy automata telefonos
figyelmeztető rendszer segítségével kapja. A leltárellenőrzés laptopok segítségével könnyebben
végezhető. A személyzetnek több ideje marad,
hogy programokat szervezzen a gyermekek és a
fiatalok számára. A technológiai változásoktól a
kölcsönzésben dolgozó könyvtárosok jobb eszközöket kaptak a másik magszolgáltatás ellátása,
a hozzáférés biztosítása érdekében.
A navigátorok munkáját a korábban referensznek,
most tájékoztató szolgáltatásnak nevezett részleg látta-látja el. A húsz évvel ezelőtti mas�szív referensz gyűjteményhez képest már a
CD-ROM-os adatbázisok is fejlődést jelentettek, majd az OPAC vált elérhetővé az olvasó
számára, 1997-ben a terminálokat PC váltotta
internet-hozzáféréssel, a könyvtárosok a weben
keresték meg az olvasó számára megfelelő honlapokat. A kézikönyvgyűjtemény nagy részének
helyéből olvasói férőhely lett, ahol saját laptopján „wifizhet” is. A tájékoztató könyvtáros
a „technológia” és a „végfelhasználó” közötti
„humán interfész” lett. Egyszerre szakértője az
internetnek és a könyvtári gyűjteménynek; tanítja az olvasót a technológiai eszközök, az online
források használatára éppúgy, mint a könyvtár
más szolgáltatásainak hatékony igénybevételére,
és a legjobban ismeri az olvasó kérdésére választ
nyújtó forrást, akár a könyvtár állományából,
akár az internetről származik. Azaz a személyzet
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továbbra is a harmadik magszolgáltatást nyújtja:
kalauzolja az olvasót a könyvtár szolgáltatásinak
és forrásainak használatában.
(Mohor Jenő)
Lásd még 250, 260

Oktatás és továbbképzés
210/2011
Broady-Preston, Judith – Cossham, Amanda:
Keeping the information profession up to date : are
compulsory schemes the answer?. – Bibliogr. In:
IFLA journal. – 37. (2011) 1., p. 28-38.
Res. francia, német, spanyol és orosz nyelven
Legyen az információs szakma naprakész! A kötelező továbbképzés lenne a megoldás?

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Könyvtárosi hivatás;
Továbbképzés
A szakmai továbbképzés az egyén és a szakma egésze számára is új energiát és motivációt
ad; szerephez jutnak benne a munkáltatók és a
könyvtári-tájékoztatási egyesületek is. A cikk
a brit és az új-zélandi egyesület (a CILIP és a
LIANZA) továbbképzési gyakorlatát hasonlítja
össze. Jelenleg (2010 decemberében) kizárólag
ebben a két országban van kötelező továbbképzési rendszer; összehasonlításuk apropója, hogy
2010-ben együttműködési szerződést kötöttek a
képzettségek kölcsönös elismeréséről.
A szakmai továbbképzés rendszere szoros ös�szefüggésben van a szaktudás és a szakmai identitás kérdéseivel. A CILIP igyekszik egyszerű
módon kialakítani a továbbképzés rendszerét,
hogy elnyerje a tagság támogatását, és megfelelő tartalommal megtölteni, hogy a munkáltatók
és a széles értelemben vett társadalom is elfogadja. A LIANZA tagtoborzásra is használja a
továbbképzést, és arra törekszik, hogy rögzítse
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a könyvtáros szakemberektől megkívánt ismeretanyagot.
A britek voltaképpen 2008-ban fogadták el és
2011 januárjától tervezték bevezetni a kötelező
továbbképzés rendszerét; jelenleg még átdolgozása zajlik. Nagy-Britanniában eddig önkéntes
volt a szakmai ismeretek felfrissítése; az új, kötelező formát 2013-ra tervezik teljes körűen bevezetni az egyesület által nyilvántartott, a szakmában foglalkoztatott tagok körében. A tervezett
rendszer egyszerű, nincs kötelező tanterv vagy
minimális időtartam, nem kell haladási naplót
készíteni. Az ismeretanyag adaptálható, rugalmasan kezelhető, önképzéshez és tanfolyamfejlesztéshez is felhasználható.
Az új-zélandi egyesület kezdeményezése 2007ben indult; az első hároméves ciklus eredményeit most összegzik. A LIANZA definiálta és
az oktatási szolgáltatók jóváhagyták az ismeretanyagot, amely az IFLA előírásain alapszik,
meghatározta a tagok nyilvántartásba vételének
és a tagság megújításának feltételeit (ezek egyike a továbbképzésben való részvétel). Ciklusonként tizenegy, rendkívül részletesen meghatározott kompetenciaterületen kell összesen legalább
tíz tevékenységet elvégezni.
Mindkét országban kívánalom, hogy a könyvtárosok regisztrálják, hogyan zajlott a továbbképzésük. A LIANZA rendszere formálisabb: a
megszerzett készségeket és ismereteket harmadik fél igazolja. A tanulás eredményeit minden
esetben egyéni naplóban kell rögzíteni (Excel
táblában; ezek egyéni értékelése a gyakorlatban
időigényesnek bizonyult). A CILIP-nél a továbbképzés felelőssége az egyénre hárul; terveit
gondosan egyeztetnie kell a munkáltatójával.
Hagyományos haladási naplót írnak elő, tervezik az online naplózás (e-portfólió) bevezetését.
Fontosnak tartják, hogy a továbbképzés résztvevője reagáljon a tanultakra, az elméletet és a
gyakorlatot összekapcsolja. A reflektív tanulás
(melynek kulcskérdése: „mit tanultam mindebből?”) az információk kritikus értékelésével és
a többféle forrás használatával társul. A tanultak
rögzítése közvetve arra is szolgál, hogy fejlődjenek a résztvevők írási és publikálási készségei.
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Kulcsfontosságú a megfelelő mentori rendszer.
A LIANZA „felügyelt bevezető szakmai képzést” szervez a pályakezdők számára az első
munkában töltött év során. A CILIP rendszeresen kínálja tanfolyamait, és mentori támogató
hálózatot tart fenn.
A továbbképzésnek az egyén tudásának fejlődése mellett olyan hozadéka is van, hogy a munkáltatók és a közvélemény jobban megérti a szakmai igényesség fontosságát, és annak lényeges
voltát, hogy a könyvtárosokat szakemberként,
ne pedig betanított vagy ügyviteli dolgozóként
tartsák számon.

melyekben segítségre van szükségük, és arról, hogyan szeretnének tájékozódni az újabb
Web 2.0-s technológiákról. A felmérésre adott
válaszokból kiderül, hogy bár a képzési program sikeresnek tekinthető, a személyzet néhány
tagja több időt és gyakorlati segítséget igényel
a tanulás során.
(Autoref.)
212/2011

(Hegyközi Ilona)
211/2011

Montiel Overall, Patricia: The effect of service
learning on LIS students’ understanding of diversity
issues related to equity of access. – Bibliogr. In:
Journal of education for library and information science. – 51. (2010) 4., p. 251-266.

Gross, Julia – Leslie, Lyn: Learning 2.0 : a catalyst for library organisational change. – Bibliogr. In:
The electronic library. – 28. (2010) 5., p. 657-668.

Az információtechnológiához való egyenlőtlen hozzáférés összefüggéseinek megértése könyvtáros
hallgatók szakmai gyakorlata során

A munkatársak 2.0-s továbbképzése egy egyetemi
könyvtárban

Egyetemi hallgató; Felmérés; Gyakorlati képzés;
Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Hozzáférhetőség; Könyvtárosképzés -felsőfokú

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Információtechnológia; Személyzet; Továbbképzés
A cikk az Edith Cowan University (ECU)
könyvtárának személyzete számára 2007-2008
folyamán tartott 2.0-s továbbképzés második
szakaszát mutatja be. Egy korábbi cikk már
beszámolt a könyvtárosok számára kidolgozott
2.0-s képzési program (23 Things Learning 2.0)
alkalmazhatóságáról egy kisebb kísérleti csoport
számára az ECU könyvtárában (referátumát ld. a
133/2009. számon a KF 2009/3. számában).
A cikk követéses vizsgálatban mutatja be, milyen kihívásokkal szembesült a könyvtár vezetése a személyzet többi tagja számára szervezett hasonló program során. A személyzet
minden tagjának javasolták, hogy vegyen részt
a programban, de az érdeklődés csekély volt,
és csak 25% fejezte be azt. A program második
szakaszának lezárásakor a személyzet összes
tagja kitöltött egy kérdőívet a teljesítés illetve
a kudarc okairól, azokról az alkalmazásokról,
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A 21. század könyvtárosait kihívás elé állítja
egyfelől az információtechnológia gyors fejlődése, másfelől azon hallgatók növekvő száma, akik
nem férnek hozzá az információhoz és a technológiához. Bár a könyvtáros hallgatók többsége a tantermi kurzusok révén tisztában van
a társadalmi egyenlőtlenségekkel, a valós élet
tapasztalatai is szükségesek olyan jelenségek
mélyebb megértéséhez, mint a digitális szakadék és a különböző társadalmi csoportok egyenlőtlen hozzáférése az információhoz. A cikk a
könyvtáros hallgatók szakmai gyakorlata során
az információtechnológiához való egyenlőtlen
hozzáféréssel kapcsolatban szerzett tapasztalatokat vizsgálja a spanyol ajkú lakosságot ellátó
iskolákban és közkönyvtárakban. A kutatás kérdései az alábbiak: (1) Segíti-e a szakmai gyakorlat a tananyaggal kapcsolatos folyamatok jobb
megértését? (2) Milyen mértékben járul hozzá
a szakmai gyakorlat a tananyaggal kapcsolatos
jelenségek mélyebb megértéséhez? (3) Milyen
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mértékben járul hozzá a szakmai gyakorlat a különböző kultúrák jobb megértéséhez? (4) Milyen
mértékben fejlődött a társadalmi tőke és a civil
szerepvállalás a közösség szolgálata nyomán?
(Autoref.)
213/2011
Sargent, Aloha R. – Becker, Bernd W. – Klingberg, Susan: Incorporating library school interns
on academic library subject teams. – Bibliogr.
jegyzetekben In: The journal of academic librarianship. – 37. (2011) 1., p. 28-33.
Könyvtáros hallgatók bevonása az egyetemi szakreferens-szolgálati munkába a szakmai gyakorlat
keretében

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Gyakorlati képzés;
Könyvtáros-utánpótlás; Szakreferens-szolgálat
A San José Állami Egyetem könyvtárában
készült esettanulmány azt vizsgálja, hogyan
vonhatók be a szakmai gyakorlatukat teljesítő
könyvtáros hallgatók az egyetemi szakreferensszolgálati munkába a társadalom-, humán és
természettudományok területén. A gyakornokhallgatók szorosan együttműködtek a referensz
könyvtárosokkal, a gyűjteményszervezőkkel és a
képzésszervezőkkel. Egy strukturált fókuszcsoport-interjú keretében beszámoltak arról, hogy a
gyakorlat segítette szakmai fejlődésüket és karrierjüket, de több visszajelzést és mentorálást
vártak, mint amennyit kaptak. A könyvtár megnyerte dolgozóit széles körű képzési programjához, és sikeresen toborzott korábbi tehetséges
gyakornokokat pályakezdőként. A tanulmány
segíthet könyvtáraknak és könyvtárosképző iskoláknak a szakmai gyakorlatok eredményesebb
szervezésében.
(Autoref.)

214/2011
Webber, Sheila – Nahl, Diane: Sustaining learning for LIS through use of a virtual world. – Bibliogr.
In: IFLA journal. – 37. (2011) 1., p. 5-15.
Res. francia, német, spanyol és orosz nyelven
Könyvtár- és információtudományi képzés egy virtuális világban

Online üzemmód; Számítógép-hálózat; Továbbképzés
A virtuális világban (VW) folyó képzés egyre
szélesedő mozgalom, és a könyvtárosok jelentős résztvevőivé váltak az erre általuk kifejlesztett szolgáltatásokkal és forrásokkal. A cikk
bemutatja, hogyan használják a könyvtárosok
a Second Life (SL) virtuális világot, hogyan
oktatják segítségével a könyvtáros hallgatókat, valamint az SL jelentőségét a folyamatos
szakmai továbbképzések terén. A virtuális világ lett a könyvtár- és információtudomány új
műhelye, ennek köszönhető az innováció, a
szolgáltatásnyújtás, a karrierfejlesztés, a kutatás és a tananyag átalakulása, mivel folyamatos
tanulási lehetőséget biztosít időt, teret, költséget
és erőforrás-felhasználást kímélve, és növeli a
nemzetközi és határterületi interakciót a programok, az oktatók, a könyvtárosok és a hallgatók
között. A könyvtár- és információtudományi
képzés folyamatos oktatási gyakorlatot alakíthat
ki a virtuális világbeli könyvtár, az oktató és az
SL-ben aktív tudományos közösségek interakciójának optimalizálásával, élénk online oktatási
környezetet kínálva ezáltal a hallgatók, az oktatók és a kutatók számára. A hallgatók számos
előnyét élvezhetik ennek a tanulási formának: a
földrajzi értelemben távoli, bármely szakterülettel foglalkozó oktatók, szakemberek elérését, a
rugalmas konzultációkat, a tartalmak különböző
formátumban való elérhetőségét, és a virtuális
információs jártasság megszerzését.
(Autoref.)
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Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak
Lásd 207, 223, 226

Felsôoktatási könyvtárak
Lásd 222, 243, 264

Közmûvelôdési könyvtárak
215/2011
Holmgaard Larsen, Jonna: Selbstbedienung
auch zu ungewöhnlichen Zeiten : die »Offenen
Bibliotheken« in Dänemark sind beliebt – 70 bis 80
Stunden geöffnet In: BuB. – 63. (2011) 2., p. 118119.
Önkiszolgálás szokatlan időpontban is: Dániában
népszerűek a „nyitott könyvtárak”

Fiókkönyvtár; Kölcsönzés -önkiszolgáló; Közművelődési könyvtár; Nyitvatartási idő
Jelenleg 46 fiókkönyvtár működik Dániában a
„nyitott könyvtár” modell szerint. A nyitott vagy
önkiszolgáló könyvtárak heti 20-25 órában hagyományos módon, azt követően pedig 70-80
órában önkiszolgáló üzemmódban működnek.
Az olvasók beépített RFID-chipes kölcsönzőkártyával vagy egészségügyi igazolvánnyal tudnak belépni a könyvtárba, a kölcsönző automatával kivihetik a kiválasztott olvasnivalót, esetleg
webkamera segítségével a központi könyvtár
munkatársaival is szót válthatnak.
Az ötlet 2004-ben a jütlandi Silkeborgban született, ahol több kisebb településrész fiókkönyvKönyvtári Figyelõ 2011/3

tárában kellett (volna) személyzetet biztosítani.
Természetesen a szükséges technikai feltételek
kidolgozása után kerülhetett csak sor az önkiszolgáló üzemmód megvalósítására. Az ötletet
a felhasználók jól fogadták.
A dán könyvtárügy fejlődését éveken át a központosítás és a fiókkönyvtárak megszüntetése
jellemezte. Az utolsó közigazgatási reform során a 271 önkormányzat 98-ra csökkent, ami a
könyvtárakra is kihatott: további fiókokat zártak
be, és a központi könyvtárakat megerősítették.
Ezek után felmerült a kérdés, vajon a hagyományosan jó dán népkönyvtárak a jövőben be
tudják-e tölteni fontos szerepüket. A könyvtári
ellátás javítása érdekében a kulturális minisztérium 2009-ben hatmillió koronát (kb. 200 millió
forintot) biztosított új és rugalmas szolgáltatások
támogatására. Ezek egyike volt a nyitott könyvtár. Feltételként szabták azonban, hogy az önkiszolgáló könyvtárakban nem csökkenhetett a
létszám. A támogatás révén 2010 novemberében
már 46 ilyen intézmény létezett, és 40 részesült
működési támogatásban.
Silkeborgban és több könyvtárban csak a 16
évnél idősebbek kaphatnak kölcsönzőjegyet.
(Másutt megengedőbbek, és minden helybéli
lakosnak kijár.) A nyitvatartási idő munkana
pokon 8-tól 22 óráig, a hétvégén 8-tól 17 óráig
tart. Miután kiderült, hogy sokan munkába menet is használnák a könyvtárat, sok helyen már
7-kor kinyitnak. Az önkiszolgáló könyvtárakban
biztonsági kamerákat helyeztek el az állomány
és a látogatók védelmében. (Eddig sem rongálás,
sem lopás nem volt.)
Sønderborg 2007-ben, az említett reform során
hat kisebb település összevonásával jött létre, s kezdetektől fogva tudatosan alakította ki
könyvtárhálózatát. (2011 elején 27 237 lakosa
volt). A kevésbé rentábilis fiókokat bezárták,
és a fennmaradó nyolcból ötben bevezették az
önkiszolgálást. (Feltétel volt az önállóság és a
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biztonsági előírásoknak megfelelő térszerkezet.)
Takarékossági okok nem játszhatnak szerepet kialakításukban, a (könyvtárossal ellátott) nyitvatartási idő sem csökkenthető esetükben, s mivel
használatuk mindenütt nő, több dokumentumot
is kell beszerezniük.
A legtöbb önkiszolgáló könyvtár már fél vagy
egy éve működik Dániában. A kölcsönzési és
látogatási adatok 15-20%-os növekedést mutatnak, és új használói csoportok is megjelentek.
Szorosabb lett a lakosság és a könyvtár kapcsolata, s igen magas a felelősségérzet minden
korosztályban.
Mindezek ellenére szakmai körökben sokan vitatják a modell létjogosultságát. Sokan féltik a
könyvtárakat a kultúrán mindenáron takarékoskodó politikusoktól – néha nem is ok nélkül.
Mégis jobb, ha nyitott könyvtárunk van, mintha
semmilyen se volna: a felhasználók pedig lelkesednek irántuk – zárja írását a dán könyvtárügy
főtanácsosa.
(Murányi Lajos)
216/2011
Paavonheimo, Jari: Vapaa pääsy! : kirjastot ja
maksuttomuuden radikalismi In: Kirjastolehti. – 103.

(2010) 1., p. 12-13.

Az ingyenes könyvtárhasználat védelmében

Ingyenes könyvtárhasználat; Közművelődési könyvtár
A közkönyvtárak ingyenes használatának szószólói már jó ideje ismerik a jelen digitális korszak
egyik meghatározó személyiségének, a Wiredlapok főszerkesztőjének, Chris Andersonnak
legutóbbi, feltűnést keltő munkáját, mely Free.
The Future of the Radical Price (New York,
Hyperion, 2009) címen jelent meg.
A szerző szerint a digitális gazdaság szemszögéből nézve a díjmentesség hatalmas erőt képviselhet a hírek, az újdonságok elterjedésében,
bizonyos új jelenségek meghonosításában. A
világháló ingyenes használata a tartalomszol644

gáltatás oldaláról tekintve a közkönyvtáraknak
nem kis kihívást jelent.
A közkönyvtárak üdvözölnék, ha a könyvek digitális verziói, vagy legalább részletei szabadon
hozzáférhetőek lennének. A könyvtáraknak a
kultúra terén valóságos befolyásuk van: ha valamilyen új jelenséget felkarolnak, akkor ezzel
azt üzenik a társadalomnak, hogy az komolyan
veendő. Hogy a könyvtárak ezzel a szemlélettel
azonosulni tudjanak, és ne csak marketingfogásnak tekintsék, ahhoz bátran hozzá kellene látni
a feladathoz, s akkor a módszer gyenge pontjai
is kiderülhetnének.
Amikor a könyvtári gyűjteményt helyi aktivitásból igyekeznek bemutatni a közönségnek,
ez magával hozza a kölcsönzés felfutását. Ezért
a könyvtári forgalom szempontjából a saját
ügyintézésű internetes kölcsönzést elsődleges
prioritásként kellene kezelni. Ez ma még gyakran önkiszolgálás formájában történik, amely a
könyvtárosoknak korántsem megterhelő.
A hálózati kölcsönzés nagyon fontos többletopció, mivel a saját gyűjtemény mindig behatárolt.
Bár az ügyfél mindig pontosan tudja, mit akar,
mégis a könyvtári munka mennyisége, a várólista is megnő, sok esetben a félretétel/raktározás
sem ingyenes.
Az ingyenes könyvtárhasználat azt jelenti a
könyvtárak szempontjából, hogy a tagdíj a nullával egyenlő, függetlenül a kölcsönzések számától. Az alapelv: annyit kölcsönözz, amennyit
csak el tudsz vinni. Ez az alapelv kultúrpolitikailag is abszolút támogatandó a tanulás és önképzés szemszögéből. Chris Anderson nagyon
sok példát hoz fel, hogy alig van különbség az
alacsony tagdíj alkalmazása és teljesen ingyenes
könyvtárhasználat között.
A fizetős formát fokozatosan mellőzve a kölcsönzési díjak szintjét nagyon finoman kellene
szabályozni, valamint hatástanulmányok készítése lenne kívánatos, hogy a díjak mennyire dinamizálják a könyvtári forgalmat.
A nem fizetős gyakorlat a könyvtárak részéről
hatékony eszköz lehet a versenyképesség megőrzése szempontjából. A könyvtárak nyitottsága és a szabad hozzáférés lehetősége jelenleg is
Könyvtári Figyelõ 2011/3

nagyon fontos érték. Az ingyenesség lehetővé
tételével a társadalom olyan eredményt tudna
felmutatni, amelyet a fizetős könyvtárakkal nem
feltétlenül: a felhasználók számának nagymértékű megnövekedését, az ismeretek kisugárzását
a társadalom minden irányába.
(Kránitz Lászlóné)
Lásd még 206, 246, 247, 265

Tudományos és szakkönyvtárak
217/2011
Neal, James G.: Advancing from Kumbaya to
radical collaboration : redefining the future resarch
library In: Journal of library administration. – 51.
(2011) 1., p. 66-76.
A radikális együttműködés felé: gondoljuk át a tudományos könyvtárak jövőjét!

Együttműködés -belföldi; Feladatkör; Tudományos
és szakkönyvtárak
Az utóbbi ötven évben a tudományos könyvtárak együttműködése igen változatos formákban
és hatékonyan zajlott. A technológia fejlődése, a
gazdasági megszorítások és a növekvő szolgáltatási követelmények miatt ma már radikálisabb
megközelítésre van szükség. Ennek esetén új irányok merülnek fel: 1. a tömegesen elvégzendő
munkafolyamatokat nem egyénileg, hanem regionális központok révén lehetne megszervezni,
2. többközpontú stratégiákkal és kiválósági központokkal lehetne biztosítani a speciális szaktudást és a speciális szolgáltatásokat, 3. új infrastruktúrát (technológiákat és funkcionalitásokat)
kellene megteremteni, például a digitális dokumentumok feldolgozásához és archiválásához,
4. új, közösen kidolgozott kezdeményezésekre,
programokra és projektekre lenne szükség.
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Az együttműködés a könyvtári munka minden
területét és a könyvtárak minden partnerét érinti.
A „mély” együttműködésre példa a közös tárolás
(erre vállalkozik például a ReCAP konzorcium).
Hasonló modellek működnek a digitalizált felsőoktatási könyvtári tartalom közös repozitóriumai
terén is (ilyen a Hathi Trust). Új stratégiák születtek ugyanakkor a nyomtatott gyűjtemények
összehangolására, jövőjének biztosítására és
optimalizálására is (ilyen pl. a JSTOR-ban szereplő folyóiratok korábbi nyomtatott évfolyamainak törlése).
A tudományos könyvtárak továbbra is átfogó
gyűjteményeket építenek a világ kiadványterméséből, és e gyűjtemények az egyetemek
oktatási-kutatási területeihez és finanszírozási
lehetőségeihez igazodnak. Új szakterületeket
kell beiktatniuk és néhány történeti jelentőségű
gyűjtemény építését abba kell hagyniuk. A közös gyűjteményfejlesztés már jelentős csalódást
okozott. A felsőoktatási könyvtárak egyre inkább
a helyi és országos tudományos közönségnek
szolgáltató, egyedi gyűjteményekké válnak;
eközben újszerű, két- és háromoldalú partnerségeket hoznak létre. A kulturális és tudományos örökség védelme és archiválása továbbra
is szétaprózottan, koordináció és irányítás nélkül
történik. Az országos és a globális információs
politika nem segíti elő a szükséges mély együttműködést a gyűjtés terén.
A digitális tartalom megőrzésének és archiválásának teendői új együttműködési lehetőségeket
teremtenek (a szabványosítás, munkafolyama
tok, eszközök és koncepciók terén). A megőrzésről egyelőre még nem született országos
stratégia – ez kihat a szerző jogi szabályozásra,
a finanszírozásra, a kutatásra és a nemzetközi
együttműködésre. A tudományos könyvtárak
jövőjéről való közös gondolkodásra sarkallnak
még a következők: a repozitóriumok megjelenése; a beszámoltathatósági és értékelési törekvések; az információpolitika aktuális problémái; a
könyvtári tér használatával és megtervezésével
kapcsolatban felmerülő kérdések.
A tudományos könyvtárak legfontosabb feladatai összhangban vannak a „nagy tudomány” igé645

nyeivel. Együttműködési törekvéseik előmozdítják a kutatás ügyét, és támogatják az egyéni
kutatók és teamek, egyetemek és kutatóközpontok érdekeit. A kutatók által összegyűjtött adatok
kezelésének eszközeit, kereshetőségét, alkalmazását, megőrzését, elérhetőségét is a könyvtárak
közreműködésével lehet biztosítani.
A tanszékekkel és oktatóikkal való hatékony kapcsolat is igen lényeges a felsőoktatási könyvtárak
számára. Ez ma már sokféle formát ölthet. Az
együttműködés hagyományos elemei (részvétel
a gyűjteményfejlesztésben, használóképzésben,
irodalomjegyzékek készítése stb.) tovább élnek,
ezekhez adódnak hozzá az új elvárások, amelyek
új forrásokat igényelnek.
Míg a korábbi együttműködéseket a sok résztvevő jellemezte, sikertelenségük miatt újabban
inkább a két- és háromoldalú kooperáció kerül
előtérbe. Erre példa a Columbia University és
a Cornell University könyvtárainak kétoldalú
együttműködési projektje (2CUL). A célok: 1.
a működés, szolgáltatások, gyűjtemények és
erőforrások jelentős integrációja, 2. a költségek csökkentése, az erőforrások átirányítása
új területekre, 3. a bevételek növelése közös
finanszírozási és szolgáltatási kezdeményezésekkel, 4. független szolgáltatási szervezet és
irányítási struktúra létrehozása, amely támogatja a 2CUL-t, 5. a partnerek körének bővítése,
modellként való működés. Együttműködésük
kezdeti szakasza a beszerzésre, gyűjteményfejlesztésre, a technológiai infrastruktúrára és
a digitális megőrzésre összpontosít. A projekt
menedzselésének költségeit a Mellon Alapítvány
támogatása fedezi.
Egy másik projekt résztvevői a New York Public
Library, a New York University és a Columbia University. Régi együttműködésüket most
felfrissítik, és új alapokra helyezik, elmélyítik
kölcsönösen előnyös, az egybehangolt gyűjteményekre és a hozzáférésre fókuszáló programjaikat. A projektindító megbeszélésen a harminc
éve született conspectust idézték fel, és célként
a gyűjtemények történeti mélységének és a kurrens és folyamatos finanszírozási igényeknek
a meghatározását tűzték ki. A kutatók számára
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közösen mindhárom gyűjtemény „akadálymentes” hozzáférését biztosítják, és kidolgozzák a
használat fizikai és elektronikus módjait. Az
elektronikus forrásokból közös gyűjtemény kialakítását tervezik, ettől kedvezőbb feltételeket
is remélnek a forgalmazókkal folytatott tárgyalásokon.
(Hegyközi Ilona)
Lásd még 266

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak
218/2011
Młodzież w bibliotece In: Poradnik bibliotekarza. –
(2010) 7/8. Dodatek, p. 1-13.
Fiatalok a könyvtárban. Tematikus melléklet, 4 cikk

Eszköztár; Ifjúsági és gyermekkönyvtár; Ifjúsági olvasó; Rendezvény; Szolgáltatások
A Poradnik Bibliotekarza című lengyel szakfolyóirat külön mellékletben keresi a választ
arra, hogyan tudja a könyvtár megszólítani a
fiatalokat, fölkelteni érdeklődésüket a könyvek
iránt, kedvet csinálni a könyvtári szolgáltatások
használatához.
A melléklet első cikke az Olsztynben található
Planeta 11 (11-es Bolygó) elnevezésű könyvtárral foglalkozik, amely elsősorban a 13 és 25 év
közötti korosztályt célozta meg szolgáltatásaival, és ennek megfelelően igyekszik a fiatalság
elvárásainak eleget tenni. A fiatalokat az energikusság, vitalitás, az újdonságokra és társadalmi
kihívásokra való nyitottság jellemzi. Mindezt,
valamint a fiatal olvasókra ugyancsak jellemző
változatos érdeklődést szem előtt tartva, öt év
leforgása alatt gyűjtötték össze az olsztyni kollégák a könyvtár nyomtatott és multimédiás dokumentumokból felépülő gyűjteményét. Ugyanezen szempontok alapján szerveztek programokat a fiatalok számára. Az olvasók elvárásainak
föltérképezése kérdőíves formában történt.
Könyvtári Figyelõ 2011/3

Miközben elterjedt az a nézet, hogy a fiatalok
egyre kevésbé érdeklődnek az irodalom iránt, a
11-es Bolygón éppen ezzel ellenkező tendencia
figyelhető meg. A fiatal olvasóréteg a szokásos
fantasy és népszerű irodalom mellett az idősebb,
felnőtt korosztálynak szánt műveket is előszeretettel olvassa. A fantasy irodalom népszerűségétől ihletve, a könyvtár megrendezte az Alkonyatsorozatra épülő, „A nagy játék” című vetélkedőt,
amelyben a városi könyvtár összes fiókkönyvtára részt vett, az első két helyezettnek járó díjakat
pedig kereskedelmi szponzorok finanszírozták.
A könyvtárosok a sportkedvelőkre is gondoltak: a városháza, illetve különböző szervezetek
bevonásával megrendezett Copernicus-futáson
2010-ben több mint háromszázan vettek részt.
A virtuális sportok kedvelői egy PlayStation
versenyen mérhették össze erejüket. A verseny
hatvan résztvevője az ország különböző részeiből érkezett.
Dániában, a diszkrimináció elleni harc jegyében
született az „Eleven Könyvtár” ötlete, amelyet a
11-es Bolygó könyvtárosai meghonosításra méltónak találtak. Az „Eleven Könyvtár”-ból különböző személyek „kölcsönözhetők”, akiket azután a könyvtár kertjének egyik padján kedvükre
„kiolvashatnak” az olvasók, azaz elbeszélgethetnek velük. E program a toleráns gondolkodást,
és annak alapját, egymás megismerését hivatott
erősíteni. Hasonló célokat, a másik ember megismerését, a nemzetiségek közötti párbeszédet
szolgálja a Kulturális Sokszínűség Napja, amely
során az olvasók Olsztynben megtelepedett külföldiekkel találkozhatnak, és elbeszélgethetnek
velük kulturális szokásaikról.
A filmművészet iránt érdeklődő fiatalokat szólítja meg az amatőr filmek fesztiválja, amely
egy spanyol-lengyel közös kezdeményezésként
született 2007-ben, és egy uniós program keretén belül került megvalósításra. A programot,
amelynek során elsősorban rövid dokumentumfilmeket tekinthetnek meg az érdeklődök, a későbbiekben a lengyel kulturális minisztérium és
a városháza is anyagi támogatásban részesítette.
2010-ben 60 film versenyzett, és több mint 200-an
voltak kíváncsiak a bemutatókra.
Könyvtári Figyelõ 2011/3

A melléklet második cikke először általánosságban veszi sorra a lengyelországi ifjúsági könyvtárakra vonatkozó tudnivalókat. A rövid történeti
áttekintésből kiderül, hogy a 14-15 évesnél idősebb fiatalok eleinte a felnőtt olvasók számára
létesített könyvtárakba jártak. A Varsói Városi
Könyvtár 1938-ban külön olvasótermet alakított
ki célzottan a fiatal látogatói számára, de ezt a
világháború alatt felszámolták. A háború után
jellemzően a gyermekkönyvtárak szolgáltak az
eleinte 6-14, később 6-18 évesek könyvtáraként. Később, felismerve a 13 évesnél idősebbek nagyban eltérő igényeit, e korosztályt újfent
a könyvtárak felnőtt részlegeinek olvasóiként
tartották számon. A háromlépcsős (gyermekkönyvtár–ifjúsági könyvtár–felnőtt könyvtár)
modell a mai napig nem terjedt el, habár szovjet mintára a hatvanas években történtek ilyen
irányú kísérletek.
A gyermekkönyvtárak száma a rendszerváltás
óta jelentős, a nyilvános könyvtárakénál is nagyobb mértékben csökkent. 1989-2008 között
a gyermekkönyvtáraknak 25, általában a közkönyvtáraknak pedig a 18%-át zárták be. Az
utóbbi évekre nézve megállapítható, hogy 20002008 között a 15 év alatti könyvtárlátogatók
száma 5,1, a 16-19 éveseké 6,5%-kal csökkent.
Jelentősen megnövekedett a legkisebbek, a 0-5
év közötti életkorúak között a könyvtárba beiratkozottak száma, ami részben annak köszönhető, hogy a könyvtárak e generációra, az olvasni
még nem tudó gyermekekre is kiterjesztették
szolgáltatásaik körét, amiben nemzetközi szintű
tendenciák tükröződnek.
A fiatalság felé való nyitást a Bertelsmann Alapítvány anyagi támogatásával 2003-ban létrejött két könyvtár: az olsztyni 11-es Bolygó és a
Wroclawi Médiatéka képviseli. A helyiségek és
felújításuk költségeit a helyi önkormányzatok,
a berendezésüket az alapítvány állta. A projekt
célja szerint a 13-25 év közötti fiatalok 70%-át
szeretné bevonni a könyvtárhasználók körébe. A
két könyvtár kialakításához a drezdai Medien@age
könyvtár szolgált mintaként. A 15 ezer könyvet
és hatezer speciális dokumentumot számláló
gyűjteménnyel rendelkező 11-es Bolygót nem
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csupán elnevezése, de „kozmikus” díszítőelemei
is a szomszédos planetáriummal hozzák összefüggésbe. A könyvtár, ahol egyébiránt az álláskeresőket – a munkaügyi hivatallal együttműködve – szaktanácsadásban részesítik, kétséget
kizáróan működő alternatívát jelent a fiatalság
korábbi találkozóhelyeivel: a város parkjaival
és kocsmáival szemben.
A Wrocławban egy műemléképületben működő Médiatéka az olsztyni könyvtáréhoz hasonló szolgáltatásokkal várja olvasóit. Az olvasói
igényekre egyfolytában reagáló, frissülő gyűjtemény nagyrészt elektronikus dokumentumokból (zenei CD-k, számítógépes játékok stb.) áll.
Többségük kölcsönzési díja benne foglaltatik az
egyszeri beiratkozási díjban. A könyvtár munkájában, akárcsak az olsztyniéban, részt vesznek
az Ifjúság elnevezésű uniós program önkéntesei,
akik ún. Language Cafét szerveznek, ahol az
olvasók anyanyelvi beszélőkkel társalogva fejleszthetik nyelvtudásukat. A Médiatékán belül
könyvesbolt is működik, valamint egy irodalmi
„kikötő”, ahol kiállításokat, író-olvasó találkozókat rendeznek. A könyvtárnak jelenleg több
mint kilencezer beiratkozott olvasója van.
A fiatalok számára a médiatéka vonzóbb helye
az időtöltésnek, mint a könyvtár. Ennek tudható be, hogy a két említett mellett az elmúlt évek
során további médiatékák is nyíltak Lengyelország nagyobb városaiban. Sőt elmondható,
hogy a nagyobb könyvtárak is egyre inkább médiatékává alakulnak, ahogy gyűjteményeikben
egyre több az audiovizuális dokumentum, és az
olvasóik egyre több munkaállomásról érhetik
el az internetet. A médiatékák nagyban megváltoztathatják a fiatalok könyvtárról szóló elképzelését, és sikerülhet kedvezően átformálniuk
az unalmas könyvtár immáron érvényét vesztő
sztereotípiáját.
A harmadik cikk a Wrocławi Médiatékát mutatja be részletesen. A cikk szerzője által készített
felmérés arról tanúskodik, hogy a Médiatékát
főként fiatalok látogatják, több mint felük heti
több alkalommal. Leggyakrabban kölcsönzés
céljából keresik fel az intézményt, de szívesen
töltik idejüket az olvasóteremben is, ahol gya648

korta együtt készülnek az órákra. Legtöbbször
könyveket vesznek ki (91%), mellette filmeket
(60%) és zenéket (48%) kölcsönöznek leginkább, számítógépes játékokat ritkábban (32%),
és főként az iskoláskorúak. A könyvek között az
ismeretterjesztő irodalom, az informatikai tárgyú
könyvek és a nyelvkönyvek a legnépszerűbbek.
Egyre több fiatal kölcsönöz hangoskönyvet
(2006-ban 8, 2010-ben 32%-uk). A könyvtár
sokak által kedvelt és igénybevett szolgáltatása
az „Eleven Könyvtár”. A Médiatéka rendezvényei, a fesztiválok kereteiben megvalósuló
különféle programok, a könyvtár karakteréhez
illeszkedő állandó háttérzene egyre több fiatalt
vonz, az intézmény jó hangulatú, nyüzsgő találkozóhellyé vált.
Az összeállítás negyedik, utolsó cikke arról
számol be, hogy a Jasłói Városi Könyvtár fiatal
olvasói hogyan igyekeznek alkotó módon, egyszersmind egymást és másokat szórakoztatva
eltölteni a szabadidejüket. A fiatal olvasók egy
alkotócsoportot hoztak létre, amely a „Mozgásban az Ifjúság” elnevezésű uniós program
keretében valósítja meg a régen elfeledett játékokat felelevenítő és új játékok kipróbálását
célul kitűző „Lacross” elnevezésű projektjét. A
csoport a családtagokon kívül igyekezett minél
több forrásból összegyűjteni, milyen közös játékokkal lehetne hasznosan és szórakoztatóan
elűzni az időt: műhelymunkán vettek részt az
iparművészeti egyetemen, találkozókat szerveztek a könyvtár irodalmi klubjával, megszerzett tudásukat, ötleteiket pedig megosztották a
könyvtárak hetén a városi könyvtárba látogató
gyerekekkel. Kiderült, hogy a fiatalok nagyon
jól szót értenek a kisebbekkel, és nekik is van
mit tanulni tőlük. A fiatalokat elmondásuk szerint egyébként az motiválta, hogy úgy érezték,
túl sok időt töltenek a számítógép mellett, amely
már nem kínál annyi szórakozást a számukra,
mint korábban.
Nem volt nehéz a fiatalságot bevonni az utcai
irodalmi játékba, ahol a város különböző pontján
elhelyezett versidézeteket kellett megkeresniük.
Általában elmondható, hogy minden olyan foglalkozás vonzza őket, amelyben maguk is akKönyvtári Figyelõ 2011/3

tívan részt vehetnek. A cikk kiemeli, hogy a jó
könyvtáros készséggel meghallgatja a fiatalok

ötleteit, és segíti őket azok megvalósításában.
(Dancs Szabolcs)

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás
219/2011
Grihanov, Û. A. [et al.]: Nacional’nyj bibliotečnoinformacionnyj fond strany : novye rubeži In: Bibliotekovedenie. – (2011) 1., p. 14-21.
Oroszország nemzeti könyvtári-információs állománya: új határok

Állományalakítás; Együttműködés -belföldi; Fejlesztési terv; Nem hagyományos dokumentum
A könyvtári állományok aktuális problémái
két csoportra oszthatók: az információs termékek és szolgáltatások piaci előállításával és az
infokommunikációs technológia fejlődésének
következményeivel kapcsolatos kérdésekre. Az
első a gyarapításban jelentkező hiányokban, a
raktári terek szűkösségében érzékelhető; emiatt sérülnek az állományok, romlik az olvasók
kiszolgálásának operativitása és minősége. A
problémát 2001-ben a szövetségi letéti központok hálózatának kiépítésével akarták megoldani,
a projekt megvalósítása azonban egyelőre várat
magára. A technológiai fejlődésnek köszönhetően nő az elektronikus publikációk száma;
az elektronikus hálózati források azonban nem
férnek bele a jelenlegi fogalmakba (nyomda,
példányszám, példány), ezért felül kell vizsgálni a források osztályozásának és válogatásának
kritériumait és módszereit.
A legnehezebb helyzetbe a nemzeti könyvtáriinformációs állomány alakításáért és tárolásáért
felelős intézmények kerültek, amelyek feladata
a teljes körű gyarapítás és az operatív dokumenKönyvtári Figyelõ 2011/3

tumszolgáltatás. Ahhoz, hogy a nagy könyvtárak állományainak digitalizálása tervszerűbb
és koordináltabb legyen, létre kell hozni az országos szintű könyvtári forrásgyűjteményt, és a
feladatot rögzíteni kell az Oroszország kultúrája 2011–2015 célprogram Nemzeti elektronikus
könyvtár c. fejezetében. Az Oroszországi Állami Könyvtárban kidolgozták a nemzeti könyvtári-információs állomány (nemzeti állomány)
kialakításának a szövetségi könyvtárakra, valamint a szövetségi kötelespéldányból részesülő
tárolóhelyekre és tudományos-műszaki információs szervekre kiterjedő koncepcióját.
Oroszországban az információforrásokat nem
egy intézmény, hanem együttműködő szervezetek rendszere gyűjti. Az osztott állomány
magában foglalja a kötelespéldányról szóló
törvény által előírt valamennyi dokumentumtípust (nyomtatott, audiovizuális, elektronikus
kiadványok, számítógépi programok, vakok
számára készülő kiadványok, különböző hordozókon megjelenő dokumentumok). A nemzeti
állományt ily módon a könyvtárak és a speciális
dokumentumtípusok tárolóhelyei építik. A folyamatba más intézmények is bekapcsolódnak, mint
az Oroszországi Könyvkamara, a számítógépi
programokat és a szabadalmakat gyűjtő szervezetek. Az elektronikus technológiák korában új
gyűjtési és tárolási stratégiákat kell megfogalmazni. A fő irányok: a nemzeti állomány elemeinek integrálása; a válogatás tipológiájának
és kritériumainak módosítása; az elektronikus
hálózati források felvétele a kötelespéldányok
sorába; a gyarapítást érintő terminológia korszerűsítése.
A nemzeti állományhoz szükséges infrastruktúra, az egységes technológiai és információs tér
kiépítése több szakaszból áll, közülük az első
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az osztott rendszer metaszintjének létrehozása.
A metainformációnak tartalmaznia kell az információ létrejöttének módját (az adathordozó
struktúráját), a forrás tartalmát és szervezését,
a felhasználói elérés feltételeit. Ezek az információk a nemzeti állomány portálján adminisztratív, felhasználói és szolgálati modulba
szervezve találhatók. A későbbi szakaszokban
mélyebb integrációra kell törekedni a katalógusok, digitalizált dokumentumok, egyéb adatbázisok elérhetővé tételével. A dokumentumtípusok meghatározásához a megfelelő módszer
klaszterek kialakítása és a differenciáláshoz
szükséges szempontok fokozatos bővítése. A
források kötelező szolgáltatását fokozatosan
célszerű bevezetni, kezdetben a legértékesebb
nemzeti források törvény által előírt kötelező
szolgáltatását a népszerűsítő és publicisztikai
források előállítóinak önkéntes archiválásával
ötvözni. Az első szakaszban a válogatás szempontjai: nemzeti domén, a nemzeti örökséget
érintő, külföldi doméneken található honlapok,
tudományos és esztétikai értékkel bíró hálózati
adatbázisok.
A stratégia megvalósításához számos jogi, tudományos-módszertani és szervezési lépésre
lesz szükség.
(Viszocsekné Péteri Éva)
220/2011
Newton, Mark P. – Miller, C. C. – Stowell
Bracke, Marianne: Librarian roles in institutional
repository data set collecting : outcomes of a research library task force. – Bibliogr. In: Collection
management. – 36. (2011) 1., p. 53-67.
A könyvtáros szerepe az intézményi repozitórium
tudományos adatainak összegyűjtésében

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Könyvtárosi hivatás; Megőrzés
Az egyetemi könyvtáros gyűjteményfejlesztő
szerepe egyre nagyobb változásokon megy át.
Ritkul a könyvbeszerzés, részben az emelkedő
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időszakikiadvány-árak, részben a költségvetési
megszorítások miatt. A terjesztői szolgáltatások fejlesztése kevesebb válogatási és minimális feldolgozási munkát ad a könyvtárosoknak.
Ugyanakkor drámaian növekszik az elektronikus
források fontossága, és egyre több kutatási eredmény (adat) keletkezik az egyetemi részlegeknél, gyakran anélkül, hogy azok gondozására,
megőrzésére bármiféle stratégia születne.
A könyvtárosok figyelme így a hagyományos
gyűjteményfejlesztési források mellett a helyben készült adattárak, digitális gyűjtemények
felé is fordul, intézményi adat-repozitóriumok
felépítése érdekében. A 40 ezer hallgatót és 3
ezer oktatót ellátó Purdue University Libraries
keretében létrehoztak egy munkacsoportot egy
adat-repozitórium prototípusának kidolgozása és
a helyben készült adatkészletek felderítése, ös�szegyűjtése lehetőségeinek feltárása érdekében.
A csoport tapasztalatai szerint ez nem sokban
különbözik a hagyományosnak mondható állományépítési tevékenységtől. Az adatkészleteket
ki kell választani és értékelni, meg kell alkudni
beszerzésükről, be kell érkeztetni és használatra
alkalmassá, majd megtalálhatóvá („visszakereshetővé”) és hozzáférhetővé kell tenni azokat –
ismerős könyvtári munka.
A tapasztalatok szerint azonban nem csak hagyományos tevékenységekre, hanem kiegészítő
jártasságokra is szükség van az adatkészletek
gyűjtéséhez az intézményi repozitórium számára. Az anyagot ugyanis nem katalógusok és
kereskedelmi szolgáltatások alapján, hanem beszélgetések, személyes viszonyok és szakmai
együttműködés révén kell (és lehet) feltárni. E
téren csak az a könyvtáros lehet sikeres gyarapító, aki ismeri az egyetem (valamely részlege)
kutatói tevékenységét (esetleg maga is segíti
azt). Ha az intézményi adat-repozitórium programok beérnek, a könyvtárosoknak segíteniük kell
adatkezelési szolgáltatásokkal a kutatókat már
a kutatás korai szakaszától, így a könyvtárosok
időben értesülnek az új adatok keletkezéséről, és
nem csak utólag takaríthatják be azokat.
(Mohor Jenő)
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221/2011
Stolârov, Û. N.: Selektivnost’ - obŝij princip
funkcionirovaniâ bibliotečnogo fonda In: Naučnye i
tehničeskie biblioteki. – (2011) 2., p. 74-78.
Szelektivitás – a könyvtári állomány működésének
általános elve

Állománygyarapítás; Előszerzeményezés; Szerzői
jog
A könyvtári állomány helyes működésének objektív kritériuma a megfelelés a külső és belső közeg által támasztott feltételeknek (ld. a
148/2011. tételszámú referátumot a KF 2011/2.
számában). A megfelelés a könyvtári és információs tevékenység általános törvénye, amelynek konkrét megvalósítását a részkérdésekkel
foglalkozó törvények, valamint az alapelvek
tartalmazzák.
Ahhoz, hogy az egyik dolog megfeleljen a másiknak, számos változat közül kell választani.
Általában olyan általános elvi megfontolásból
indulnak ki, amelynek mentén a legkülönbözőbb helyzetekben követni lehet a kiválasztott
politikát. Az objektív törvényektől eltérően az
alapelveket az emberek határozzák meg, azok
a konkrét történelmi helyzettől és egyéb tényezőktől függően változhatnak. Ahhoz, hogy a
könyvtári állomány megfeleljen a külső és belső
közeg feltételeinek, a létező dokumentumokból
ki kell választani a szükségeseket (vagy az állományban megőrizni azokat). A kiválasztás a
legelőnyösebb változat megtalálására épül, ezt
pedig a teljes megfelelőség törvénye határozza
meg. A könyvtári állomány megfelelő alakítását és megőrzését kiválasztással lehet elérni. A
szelektivitás tehát az állomány működésének
leglényegesebb alapelve. Válogatás nélkül az
állomány kaotikus dokumentumgyűjtemény, a
szelektivitás a hasonló dokumentumok közül a
legjobbak kiválasztását jelenti.
A válogatásnak köszönhetően megvalósul az
állomány kumuláló funkciója, vagyis a szükséges dokumentumokat kiválasztják, felszerelik a
többi dokumentummal és a használókkal fennKönyvtári Figyelõ 2011/3

álló kapcsolathoz szükséges kellékekkel. Rendszerszemléleti megközelítésből a kiválasztás a
könyvtári állomány és a külső közeg együttműködése, az állományban végbemenő valamennyi
folyamatban megtalálható. Nincs értelme olyan
dokumentumokat beszerezni (tárolni), amelyek
nem gazdagítják az olvasókat, tartalmuk ismeretlen, érdektelen stb.
A kiválasztás annak megállapítása, hogy a dokumentumnak meg kell-e lennie a könyvtár állományában, értékelve a könyvtár feladatainak,
a használók információs és szellemi igényeinek
a legnagyobb mértékben történő megfelelését. A
könyvtári állománynak olyan kínálatot kell tartalmaznia, amely szélesebb az olvasók aktuális
kéréseinél, megelőzi és alakítja az igényeket. A
nemzeti könyvtárak állománya nem válogatásra,
hanem gyűjtésre épül. A szelektivitás ingadozhat a dokumentum elutasításától a teljességre
törekvésig.
Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve
4. része meghatározza a könyvtárak jogait és
korlátait a dokumentumválogatás során a szellemi tulajdonra és az egyéni eszközök használatára vonatkozó jogok betartásával. A jogszabály
a könyvtári állományban lévő valamennyi dokumentumtípust érinti, beleértve a háromdimenziósokat is. A szerző vagy egyéb jogtulajdonos
beleegyezése nélkül, de a szerző nevének és a
beszerzési forrás megjelölésének feltüntetésével
a könyvtárak birtokolhatnak és időleges használatba adhatnak műveket. A digitális formában
lévő példányokat másolásvédelmi okokból csak
a könyvtárakban lehet használni. A művekről
egyetlen biztonsági másolatot lehet készíteni.
A szerzői jog a szerző életében és halála után
70 évig érvényes. A törvénykönyv a könyvtárak
számára további jogokat és korlátozásokat is tartalmaz, amelyeket az állományt kezelő könyvtárosnak szigorúan be kell tartania.
A szelektivitás az állományalakítási folyamatokban és műveletekben is jelen van (pl. ellenőrzés a megrendelt csomagok átvételekor, vagy
szétosztás a dokumentumtípus szerinti feldolgozáshoz stb.). A raktározás szervezésekor is
szelektálnak: tárolási idő és mód, restaurálási
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és konzerválási formák szerint. Összefoglalva:
a szelektivitás a leglényegesebb kiindulási elv
az állományalakításban, amelynek megvalósításához politikai, ideológiai és technológiai elvek
betartása is szükséges.
(Viszocsekné Péteri Éva)
222/2011
Walker, Kizer: Collections and content provision
in U.S. academic research libraries : crisis and transition 2010. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek.
– 35. (2011) 1., p. 95-99.
Res. német nyelven
Állománygyarapítás és tartalomszolgáltatás az USA
felsőoktatási tudományos könyvtáraiban: válság és
átmenet 2010-ben

Állománygyarapítás; Ésszerűsítés; Egyetemi könyvtár; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági
A globális pénzügyi válság jelentős változásokat okozott az Egyesült Államok felsőoktatási
intézményeiben és könyvtáraiban. Felsőoktatási programok kerültek veszélybe, csökkentek
vagy maradtak abba. Álláshelyek szűntek meg,
a nyugdíjasok helyét nem töltötték be. A könyvtári állományok, melyek eddig sem voltak rózsás
helyzetben, megszenvedték a gyarapítási keret
csökkentését.
A tanulmány a nagy egyetemi könyvtárak elmúlt évéről nyújt áttekintést, elsősorban az
állománygyarapításra és a tartalomszolgáltatásra összpontosítva. A beszámoló a Tudományos Könyvtárak Egyesülete (Association of
Research Libraries, ARL) 125 tagintézményének legnagyobbjait vizsgálja, részben azon állománygyarapítást végző szakemberek jelentéseire
támaszkodva, akiket a negyven legjelentősebb
ARL tagkönyvtár (Berkeley, Chicago, Cornell,
Harvard, Stanford, Yale stb.) ebbe a szakértői
csoportba delegál. Ezekben a könyvtárakban
sok a közös vonás, de nagyon nagyok az eltérések finanszírozásuk módját tekintve, s a pénzügyi válság is különböző mértékben érinti őket.
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Furcsa módon a legjobban dotált egyetemek
könyvtárait érintette a legsúlyosabban a válság.
A negatív hatások felerősítették és felgyorsították a könyvtárakban meglévő trendeket. Ezeket
a szerző – aki a Cornell Egyetem könyvtárának
állománygyarapításáért felelős – részletesen és
számos példával illusztrálva ismerteti:
––racionalizálás és specializálódás,
––együttműködés az állománygyarapításban,
––elektronikus könyvek és az olvasói kérésekre
támaszkodó gyarapítás
––értékelés és felelősségvállalás,
––a fenntartható tudományos kommunikáció fejlesztése címszó alatt.
A globális pénzügyi válság feltárta, hogy a tudományos könyvtárak funkcióiról és feladatairól
vallott hagyományos vélekedéseink zömének
befellegzett. Már vannak jelzések, hogy az ország és egyetemei lassan kilábalnak a válságból.
Ha ez igaz, ideje szembenézni azokkal a kérdésekkel, melyek az elmúlt hónapokban merültek
fel, és stratégiai módon gondolkodni arról, miképp szolgálhatják a tudományos könyvtárak
az oktatás és a tudomány érdekeit most és a
jövőben.
(Murányi Lajos)

Állományvédelem
223/2011
Altenhöner, Reinhard: Langzeitarchivierung
in der Deutschen Nationalbibliothek : aktuelle Perspektiven. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek.
– 35. (2011) 1., p. 10-14.
Res. angol nyelven
Hosszú távú megőrzési programok a Német Nemzeti Könyvtárban

Digitalizálás; Megőrzés; Nemzeti könyvtár
A tanulmány a Német Nemzeti Könyvtár (DNB)
hosszú távú megőrzés területén végzett tevéKönyvtári Figyelõ 2011/3

kenységének tíz évét tekinti át, értékeli a kezdeti kopal nevű projektet, utal a projektből eredő
következményekre, valamint bemutatja a hosszú
távú megőrzés gyakorlati megvalósítását a mindennapi munkamenetben. Mindezek alapján irányokat és perspektívát vázol fel a DNB további
intézményi és együttműködésben megvalósuló
jelenlegi és jövőbeli munkájáról.
(Autoref.)
224/2011
Brantl, Markus [et al.]: Digitale Langzeitarchi
vierung in Bayern : vom explorativen Projekt zum
nachhaltigen Modell. – Bibliogr. lábjegyzetben In:
Bibliothek. – 35. (2011) 1., p. 15-25.
Res. angol nyelven
Hosszú távú megőrzés Bajorországban: a kísérleti
projekttől a bevált modellig

Általános tudományos könyvtár; Digitalizálás;
Együttműködés -belföldi; Gépi könyvtári hálózat;
Megőrzés
A tanulmány a Bajor Állami Könyvtár (BSB)
Müncheni Digitalizálási Központjának (MDZ)
a bajor könyvtári hálózattal (BVB) közös projektjeit és kezdeményezéseit mutatja be a hos�szú távú digitális megőrzés területén. A cikk középpontjában annak a folyamatnak a leírása áll,
amelyet a kísérleti projektszakaszból a szoftvertechnológia alkalmazására való átmenet jelenti
nagy tömegű adatok hosszú távú megőrzésének
mindennapi rutinműveleteiben. A bajor könyvtári hálózat az Ex Libris cég Rosetta elnevezésű digitális archiválási rendszerét választotta.
A tanulmány azt mutatja be, hogy egyrészt a
fejlett digitális technológiák, például a robotszkennerek alkalmazása és a tömeges digitalizálás nagyszabású projektjei, másrészt a hosszú
távú megőrzés szoftverrendszeri követelményei
kölcsönösen függnek egymástól. A könyvtárak
és könyvtári hálózatok országos számítógépes
adatközpontokkal való együttműködését – ami
a jövőben egyre fontosabbá válik – a szerzők a
Könyvtári Figyelõ 2011/3

Leibnizi Számítástechnikai Központtal való kooperáción keresztül illusztrálják.
(Autoref.)
225/2011
Breeding, Marshall: Ensuring our digital future In:
Computers in libraries. – 30. (2010) 9., p. 32-34.
Digitális jövőnk biztosítása

Digitalizálás; Megőrzés
A könyvtárak nagy digitalizálási projektekbe
fogtak, de közben hajlamosak megfeledkezni
arról, hogy az elektronikus adathordozók sem
örök életűek (feltehetőleg kevesebb időt bírnak
ki, mint a hagyományos, papír- vagy celluloid
alapú dokumentumok). Az új médiát is archiválni kell – ehhez az Open Archival Information
Systems ad hasznos tanácsokat.
A Stanford University elindított egy archiválási
projektet (Lots of Copies Keeps Stuff Safe).
Minden digitális fájlról másolatokat kell készíteni (és azokat lehetőleg más helyen őrizni), az elavult formátumról (pl. floppy) pedig időről időre
(kb. 3-5 évenként) új formátumra kell konvertálni az adatokat (nemsokára már a DVD-lemezek
helyett is csak Blue-ray lesz forgalomban).
A szerző egy 26 ezres fotógyűjteményt kezel
és gondoskodik megőrzéséről (napi frissítéssel, több másolattal). A háztartásokban óriási
mennyiségű digitális fénykép és egyéb anyag
keletkezik, ez fontos forrásanyag lehetne, de a
legtöbben nem gondoskodnak biztonságos megőrzésükről. A Flickr és olyan közösségi hálózatok, mint pl. a Facebook azért nem alkalmasak az
egyéni gyűjtemények őrzésére, mert rendszerint
kicsinyítik az eredeti képeket, ezenkívül bármikor csődbe mehetnek, s így az értékes állományok egyik napról a másikra elveszhetnek.
A magángyűjtemények szervezett archiválásában a könyvtárak fontos szerepet játszhatnának.
Egy nyilvános digitális őrzőhely (public digital
repository) ingyen vagy kis költség mellett
mindenki számára biztosíthatná saját gyűjte653

ménye megőrzését és kezelését, és növelhetné a könyvtárak tekintélyét. Az sincs kizárva,
hogy az eredeti dokumentumok tulajdonosait
metaadatok megadására is rá lehetne beszélni.
Egy megőrzési szerződésben a könyvtár azt a
jogot is megkaphatná, hogy az egyéni gyűjteményekből az érdekesebbeket beiktathassa a
saját nyilvános digitális állományába. Így gondoskodni lehetne arról, hogy a ma legfontosabb
dokumentumai átöröklődhessenek a következő
generációk számára.
(Mándy Gábor)
226/2011
Kann, Bettina: Webarchiv Österreich : digitales
Wissen sichern. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek. – 35. (2011) 1., p. 26-32.
Res. angol nyelven
Ausztria webarchívuma: a digitális ismeretanyag
megőrzése

Elektronikus publikáció; Megőrzés; Nemzeti könyvtár; Patriotika; Számítógép-hálózat
Az információk egyre nagyobb része elektronikus formában keletkezik. A könyvtáraknak,
levéltáraknak és múzeumoknak, azaz a megőrzés intézményeinek ezt a digitális tudást
is meg kell őrizniük a jövő számára, ezért az
Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische
Nationalbibliothek, a továbbiakban ÖNB) elhatározta, hogy megteremti az online publikációk
gyűjtésének szervezeti és infrastrukturális kereteit, valamint szorgalmazza a szükséges jogi
feltételek kialakítását.
Ausztriában az ÖNB a műszaki egyetemmel
közösen 2000/2001-ben kezdett egy kísérleti
programban a webarchiválással foglalkozni;
Európában és a világon már több kezdeményezés létezett a hálózati tartalmak „betakarítására”
(harvesting). Mivel Ausztria is csatlakozott a
Nemzetközi Internet Megőrzési Konzorciumhoz
(IIPC), addigra már tapasztalatokra tettek szert,
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és számos – pl. a dán netarchive.dk-val való –
együttműködésre nyílt lehetőség.
A teljes nemzeti publikációs termés gyűjtése
és megőrzése az ország kulturális emlékezetének lényeges része, ezért a kötelespéldányok
beszolgáltatását a legtöbb országban törvény
szabályozza. Fontos, hogy a törvény minden
olyan formátumra kiterjedjen, amelyek az adott
időben fontosak, így az interneten közreadott
publikációkra is. A kötelespéldányok beszolgáltatását Ausztriában az 1981. évi médiatörvény szabályozta; 2000. évi módosításával a
beszolgáltatandó dokumentumok köre kibővült
az ún. offline-kiadványokkal (CD-ROM, DVD
stb.). A 2009. március 1-jén életbelépő módosítás már felhatalmazta az ÖNB-t, hogy az online
kiadványokat is gyűjtse és létrehozza az osztrák
weboldalak archívumát. A módosítás rendelkezett a „médiatartalmak” beszolgáltatásáról,
illetve továbbításáról és a használat módjáról.
A 2009. évi törvénymódosításhoz augusztusi
hatállyal rendelet is készült, mely szabályozta
az ÖNB-hez beszolgáltatott online dokumentumok rendelkezésre bocsátásának lehetőségeit
más könyvtárak és az állami levéltár számára,
valamint magát a beszolgáltatási eljárást. A médiatörvény különbséget tesz a médiatartalmak
továbbításánál általános és szelektív betakarítás (harvesting) között. Előbbi esetben az ÖNB
legfeljebb négyszer évente összegyűjtheti (nem
kötelező!) az „időszaki elektronikus média”
tartalmait, amennyiben .at doménnévvel rendelkeznek vagy osztrák vonatkozásúak; az ÖNB
emellett egyedi (szelektív) médiatartalmakat is
gyűjthet. (Erről a médiatulajdonosokat előre értesítenie kell.) A szelektív betakarítás szempontjából szóba jövő tartalmaknak az alábbi ismérvekkel kell rendelkezniük: 1) nem jelentek meg
nyomtatásban, 2) a tartalom zöme nem hangzó
anyag vagy film, 3) nem meghatározott ideig
jelenik meg, 4) a tartalmak leadása, tárolása és
megőrzése viszonylag egyszerű, s e tartalmak
könyvtáros szempontból fontosak.
A nyomtatott vagy offline publikációkkal szemben az ÖNB az egyetlen intézmény, amelyik a
betakarításra jogosult, illetve ahová az online
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publikációkat be kell szolgáltatni. A bekerült
elektronikus publikációk 19 kijelölt intézményben érhetők csak el, de a további használatuk
(letöltés, továbbadás stb.) tiltott.
A hálózati dokumentumok archiválásával az
ÖNB célja a nemzeti webes tér szignifikáns részének a gyűjtése és megőrzése – háromféle módon (doménnév szerinti, egyedi és esemény alapján történő betakarítással). A munkát a 2008-ban
létrehozott digitális könyvtár főosztály végzi. A
tanulmány a továbbiakban szervezési kérdésekkel, a feltárással és hozzáféréssel foglalkozik,
majd a problémákkal (pl. interaktív technológiák, vírusok, rosszindulatú szoftverek és crawlercsapdák és a hosszú távú archiválás kérdései)
zárja írását. (A tanulmány szövege a http://www.
bibliothek-saur.de/preprint/2010/ar2632_kann_
webarchiv.pdf címen is olvasható.)
(Murányi Lajos)
Lásd még 244

Speciális dokumentumok,
különgyûjtemények

Elektronikus dokumentum; Felmérés; Gépi doku
mentumleírás; Személyzet
A cikk egy felmérés keretében vizsgálja és hasonlítja össze az elektronikus dokumentumok
metaadataival kapcsolatos gyakorlatot a felsőoktatási és nem felsőoktatási könyvtárakban. Bemutatja az alkalmazott metaadatok és
készletek típusait, az átjárhatóság lehetőségeit,
a használók által készített metaadatokat, és a
metaadat-struktúrák tervezésével és előállításával foglalkozó személyzetet. A kérdőívre 87
felsőoktatási és 40 nem felsőoktatási könyvtárból érkeztek válaszok. Kiderült, hogy különbözőségük ellenére a felsőoktatási és nem
felsőoktatási könyvtárakban hasonló technikákat alkalmaznak a metaadatokkal kapcsolatban. A válaszadó könyvtárak nagyobbik részében vannak külön könyvtárosok, akik minden
metaadatokkal kapcsolatos munkát elvégeznek.
A felsőoktatási könyvtárak rendszerint több
metaadat-struktúrát használnak, többet foglalkoznak a metaadatok interoperabilitásával, és
inkább alkalmaznak kifejezetten az elektronikus tartalmak metaadataival foglalkozó munkatársakat.
(Autoref.)
228/2011
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Feldolgozó munka
227/2011
Lopatin, Laurie: Metadata practices in academic
and non-academic libraries for digital projects : a
survey. – Bibliogr. jegyzetekben In: Cataloging &
classification quarterly. – 48. (2010) 8., p. 716-742.
Elektronikus dokumentumok metaadataival kapcsolatos gyakorlat a könyvtárakban: felmérés
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Martínez, Ana M. [et al.]: La estructura sistemática del tesauro : indicadores para evaluar su calidad.
– Bibliogr. In: Revista española de documentación
científica. – 34. (2011) 1., p. 29-43.
Res. angol nyelven
Mutatók a tezauruszok rendszerstrukturális minőségének értékeléséhez

Felmérés; Hatékonyság; Tézaurusz
A tezauruszok értékelése több szempont szerint
közelíthető meg. A belső értékelés lehet minőségi (amely azt értékelheti, hogy van-e megfelelő
bevezetője, megfelelők és érthetők-e a magyarázatok, értékeli a kapcsolatok reciprocitását, a
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preferált kifejezések nyelvtani alakját stb.) és
lehet mennyiségi (statisztikai), ahol mutatókat
(indikátorokat) lehet alkalmazni. A külső értékelés a tezaurusz viselkedését, használhatóságát
vizsgálja az indexelés és az információkeresés
során. Egy másik megközelítés szerint három
szakasz van, amikor a tezauruszok értékelhetők:
a tervezés és fejlesztés, az indexelés és a keresés szakaszai. A tezauruszt rendszerstruktúrája
különbözteti meg más szótáraktól, kulcsszójegyzékektől. Vizsgálata ezért fontos értékelési
szempont. A javasolt négy mutató a belső megközelítésű statisztikai (azaz számszerűsített indikátorokon alapuló) értékelés célját szolgálja, és
alkalmazható a tervezés és fejlesztés szakaszában is. A javasolt négy indikátor a következő:
1. Azon deszkriptorok („preferált kifejezések”)
százalékos aránya, amelyek egynél több fogalmat jelölnek (példa az UNESCO tezauruszából: „pénzügyi források az oktatásban” =
„pénzügyi források”, „oktatás”.)
2. Azon deszkriptorok százalékos aránya, amelyeknek nincs hierarchikus kapcsolata („árva
kifejezések”)
3. Azon deszkriptorok százalékos aránya, amelyekhez két vagy több felsőbbrendű fogalom
tartozik.
4. Azon deszkriptorok százalékos aránya, amelyekhez mindössze egy alárendelt fogalom
tartozik (példa az UNESCO tezauruszából:
Rádióhullám – Mikrohullám.)
Az indikátorokat három spanyol nyelvű tezaurusz (az egészségtudományi Descriptores en
ciencias de la salud, az Unesco által kifejlesztett tudományos-műszaki Tesauro Spines és a
Tesauro de la Unesco, az Unesco-tezaurusz)
deszkriptoraiból vett mintán próbálták ki. A tezauruszonként kb. 370 deszkriptor vizsgálatának
érdekesebb eredményei:
––a több fogalmat képviselő deszkriptorok aránya hasonló mindhárom tezauruszban (7,3–
10,9%);
––kevés az árva deszkriptor (1,1 ill. 1,4%, a
DeCS-ben egy sincs);
––a több felsőbbrendű fogalomhoz kapcsolódó
deszkriptorok aránya mutatja a legnagyobb
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különbségeket (53,8% a DeCS-ben, 14,9%
a Spinesben, az Unesco tezauruszban egy
sincs);
––a csak egy alárendelt fogalommal rendelkező deszkriptorok aránya kisebb mértékben,
de szintén eltérő (a Spinesben 3,5%, a másik
kettőben 13,5 ill. 10,3%).
Megállapítható, hogy ezek a mutatók megfelelnek a legfontosabb követelményeknek, azaz
informatívak, érvényesek, megfelelők és összehasonlíthatók. Ahhoz, hogy megbízhatóságukról
is meg lehessen győződni, további, mások által,
más tezauruszokon végzett vizsgálatokra lenne
szükség. A tezauruszok komplex értékeléséhez
pedig más mennyiségi és minőségi vizsgálatokkal kell a javasolt mutatókat kiegészíteni.
(Mohor Jenő)
229/2011
Park, Jung-Ran – Tosaka, Yuji: Metadata quality
control in digital repositories and collections : criteria,
semantics, and mechanisms. – Bibliogr. jegyzetekben In: Cataloging & classification quarterly. – 48.
(2010) 8., p. 696-715.
A metaadatok minőségi ellenőrzése a digitális
repozitóriumokban és gyűjteményekben

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Gépi dokumen
tumleírás; Hatékonyság
A tanulmány online kérdőív segítségével az
Egyesült Államokban dolgozó katalogizáló és
metaadat-szakemberekhez fordult annak felderítésére és értékelésére, hogyan történik a
metaadatok minőségének ellenőrzése a digitális repozitóriumokban és gyűjteményekben.
Vizsgálja (1) a minőségi metaadatok fontosságának felismerését, (2) a metaadatok minőségi értékelésének kritériumait és problémáit,
végül (3) a minőségbiztosítási mechanizmusok
beépítését a metaadat-előállítás folyamatába.
A felmérés eredményei szerint széles körben
ismert a metaadatok minőségbiztosításának
fontossága. A metaadatok minőségének értékeKönyvtári Figyelõ 2011/3

léséhez a pontosságot és a konzisztenciát emelték ki elsősorban a válaszadók. A metaadatok
szemantikája nagymértékben befolyásolja a
konzisztens és pontos metaadat-alkalmazást.
A metaadatok minőségének fontossága azért is
tudatosult ennyire, mivel számos minőség-ellenőrzési mechanizmust használnak, így például a személyzet továbbképzését, a metaadatok
időszakos kigyűjtését, metaadat-irányelveket és
metaadat-előállítási eszközöket. Mindazonáltal a
több intézményt átfogó digitális gyűjteményekben a metaadat-irányelveket sokkal ritkábban
használják, mint más minőségbiztosítási mechanizmusokat.
(Autoref.)
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Katalógusok
230/2011
Biagetti, Maria Teresa: Nuove funzionalità degli
OPAC e relevance ranking. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Bollettino AIB. – 50. (2010) 4., p. 339-356.
Res. angol nyelven
Új OPAC-funkciók és a relevancia-sorrend

Ember-gép kapcsolat; Online katalógus; Relevancia
Az utóbbi években számos cikk foglalkozik az
OPAC-ok fejlesztésének stratégiáival, új OPACmodellek meghatározásával és azzal, hogy miként lehetne azokat a webes keresőmotorokéhoz
hasonló funkciókkal ellátni.
Felfedezhető ugyanis, hogy az OPAC-használat
módját nagymértékben befolyásolja az, hogy az
olvasó mit szokott meg a weben való keresés
során. Szívesen használná az OPAC-ban is a
Boole-operátorokat, a természetes nyelven megfogalmazott keresést, a helyesírás ellenőrzését, a
böngészés lehetőségét. Az eredmény megjelenítésekor pedig megszokta, hogy azok a használó
Könyvtári Figyelõ 2011/3

igényeinek leginkább megfelelővel kezdődjenek,
azaz relevancia-sorrendben jelenjenek meg. Ennek megállapítása nagyrészt a kifejezések gyakoriságán alapulhat, mely módszert leginkább a
keresőmotorok és az online könyvesboltok használják. Ma már egyes OPAC-ok is (pl. NCSU
Libraries, LIBRIS, AQUABROWSER Library
Platform) alkalmaznak ilyen módszert.
A relevancia szerinti rendezés (relevance rank
ing) alkalmazása azonban csak mérsékelt javulást hoz az OPAC funkcionalitásában, éppen
mert a kifejezések gyakoriságának számlálásán,
és ugyanezen kifejezések közeliségének elemzésén alapul. Könnyen azt okozhatja, hogy a
kutató csak az elsőként felkínált eredményeket
veszi figyelembe, pedig azok csak egy feltételezett relevancia szerint jelennek meg. A figyelmet
a keresés eredményei rendezésének szintjéről
inkább a szemantikai indexelés szintjére kellene fordítani. A mélyebb és pontosabb indexelés
nagyobb mértékben javítaná az OPAC-ok funkcionalitását.
Érdekes jobbító megoldás az OPAC „gazdagítása”, például a címlapok képének a leíráshoz csatolása, ami nem jelent nagy segítséget
a tudományos kutatás számára. A monográfiák
összefoglalóinak (melyek viszonylag pontosan
meghatározzák a monográfiában tárgyalt fogalmakat és témákat) beillesztése az OPAC-ba
viszont – különösen a humán tudományok terén
– jelentősen gazdagítja a szavak szerinti keresés
eredményét.
(Mohor Jenő)

Információkeresés
231/2011
Jacsó Péter: Google Scholar duped and deduped
: the aura of “robometrics”. – Bibliogr. In: Online information review. – 35. (2011) 1., p. 154-160.
Becsapható-e a Google Scholar?
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Gépi információkeresési rendszer; Információkeresési rendszer értékelése; Publikálás -tudományos
kiadványoké
A cikk a Google Scholar használata során adódó problémákkal foglalkozik, különös tekintettel a tartalomban és hivatkozásokban található
spamekre. Megvizsgálja, hogyan sikerült megtéveszteni a Google Scholart létező, de manipulált
dokumentumok és hivatkozási listák, valamint
hamis dokumentumok és hivatkozások segítségével. A cikk felkínál egy lehetséges megoldást a
problémára. Kutatók kimutatták, milyen könnyű
megtéveszteni a Google Scholart. Egyik esetben például a kutatók láthatatlan szavakat írtak
(fehér betűvel a fehér képernyőre) valamelyik
megjelenés előtt álló cikkük első oldalára, és
módosították egy már publikált cikkük tartalmát
és bibliográfiáját, majd feltették ezeket a webre,
mire a Google Scholar javított rangsorbeli helyzetükön, növelte az adott cikk hivatkozásainak
és a szerző publikációinak számát. Miközben a
Google Scholar mérete látványosan növekszik,
szoftverének intellektuális fejlődése elmaradt. A
cikk kiemeli, hogy célszerű lenne, ha tudomásul vennénk, hogy a több tízmilliónyi tudományos dokumentumhoz szakértők, katalogizálók,
könyvtárosok és más információs szakemberek
által készített, már létező metaadatok felülmúlják a szoftver által előállítottakat.
(Autoref.)
232/2011
Lewandowski, Dirk – Spree, Ulrike: Ranking of
Wikipedia articles in search engines revisited : fair
ranking for reasonable quality?. – Bibliogr. In: Journal of the American Society for Information Science
and Technology. – 62. (2011) 1., p. [117]-132.
A Wikipedia szócikkeinek rangsora a keresőgépekben. Megfelelő besorolás, elfogadható minőség?
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Elektronikus publikáció; Enciklopédia, lexikon; Felmérés; Hatékonyság; Relevancia
A tanulmány azt a hevesen vitatott kérdést tekinti át, hogy a Wikipédia-szócikkek keresőgépekben való rangsorolását indokolja-e a szócikkek
minősége. A Wikipédia információinak minőségével foglalkozó jelenlegi kutatások áttekintése után a szerzők összefoglalják általában az
enciklopédiák szócikkeinek minőségéről folyó
széles körű vita főbb megállapításait. Ennek
alapján heurisztikus módszert fejlesztettek ki a
Wikipédia-szócikkek értékelésére és alkalmazták is olyan szócikkekre, amelyek nagy számban
találhatók a keresőgép keresési hatékonyságát
vizsgáló tesztben, és összehasonlították felkért
bírálók relevancia-ítéletével. Minden vizsgált
keresőgépben a wikipédiás eredményeket egyértelműen jobbnak minősítették a bírálók, mint
a hasonló helyen álló egyéb eredményeket. A
relevancia-ítéletek gyakran nagyjából megfeleltek a heurisztikus értékelés eredményének.
Azokat az eseteket, amikor a magas fokú relevanciát kifejező ítéletek nem álltak összhangban
a heurisztikus értékelés viszonylag alacsony
szintjével, a Wikipédia iránti nagyfokú bizalom
jeleként tekintették. A Wikipédia egyik rendszerhiányossága a szükségképpen inkoherens
használói modell. A javasolt kritérium-katalógus
további finomítása, például a megadott kritériumok különböző súlyozása kiindulási pontként
szolgálhat a Wikipédia-szócikkek használói
modellek szerint megkülönböztetett értékeléséhez. A referenszművek minőségi értékelésének
bevált módszerei a Wikipédia szócikkeire is alkalmazhatók, és szoros összefüggésben állnak a
keresőgépek értékelésének kérdésével.
(Autoref.)
233/2011
Nicholas, David [et al.]: Google Generation II :
web behaviour experiments with the BBC. – Bibliogr.
In: Aslib proceedings. – 63. (2011) 1., p. 28-45.
A Google-generáció, 2. rész. Internetezési szokások
vizsgálata a BBC-vel együttműködve
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Felmérés; Használói szokások; Ifjúsági olvasó;
Online információkeresés; Televízió

Gépi információkeresés; Információkeresési rendszer; Információkereső nyelv; Nyelvészeti kérdések

A cikk arról a folyamatos kutatásról számol be,
amely a Google-generáció internetes viselkedését vizsgálja, és összehasonlítja a mostani
eredményeket a szerzők korábbi, széles körben
ismert tanulmányával. A kutatás során filmre
vett (televíziós) gyakorlati kísérletet és távoli
webes globális tesztet alkalmaztak, amely keresést, munkamemóriát igénylő és ún. multitasking (több feladat párhuzamos végrehajtása)
elemeket foglalt magában.
A Google-generáció egészen másképp viselkedik az idősebb nemzedékhez képest. Saját bevallásuk szerint kevésbé magabiztosak a keresési
képességeiket illetően, s ezt az is bizonyítja,
hogy kevesebb lapot néznek meg, kevesebb
webhelyet keresnek fel, és kevesebb keresést
végeznek. Tehát keresési teljesítményük inkább
a „kivágás-beillesztés” funkciók terméke. A
Google-generációnak rosszabb a munkamemóriája, és nem túl jól teljesít több feladat párhuzamos végrehajtásánál, mindez hatással van az
online környezetben való keresésre.
A tanulmány az információkeresési szokások
bemutatására és értékelésére bevezeti a multitasking és a kognitív mérés módszerét, összehasonlítja a fiatalok és idősek webes viselkedését,
s ez az első alkalom, hogy mindezt bemutatták
a közszolgálati televízióban (a BBC-ben).

Az információkereső rendszerek értékelésekor
két tényezőt vesznek figyelembe: az adott rendszerrel megválaszolható kérdések témakörét és
típusát, valamint a rendszer használatának kényelmét. A könyvtári katalógusok számítógépesítése egyrészt igényli a keresőeszközök és
keresési eljárások magasabb szintű formalizálását, másrészt elő is segíti azt. Az elektronikus
katalógusok használatában a téma szerinti keresések új tendenciái figyelhetők meg.
A „kényelem” fogalom tisztázásakor az alapot
az egyszerűség (nem bonyolult, könnyen érthető
és teljesíthető) jelenti. Már az 1980-as években a
kutatók megértették, hogy az információközvetítő szakemberek és a végfelhasználók más-más
igényt támasztanak az információkereső rendszerrel szemben. Míg a szakemberek számára a
keresőeszközök teljesítménye a legfontosabb, a
felhasználók az egyszerűséget helyezik előtérbe.
Az elektronikus katalógusok keresőnyelvi eszközeinek kialakításakor ez a kritérium az egyik
meghatározó. Nem mindig világos, a fejlesztők
milyen konkrét célt tűznek maguk elé, amikor a
maximális kényelmet szeretnék elérni. Koncepcionális szinten a kényelem elérhető
––egyszerűsítéssel,
––szakértő rendszerek használatával,
––kognitív megközelítéssel,
––a kérdés módosításával,
––a találati halmaz korlátozásával.
A keresőnyelv használatában a legnyilvánvalóbb
könnyítés az egyszerűsítés: a lexikai egységek,
nyelvtani eszközök számának és a köztük lévő
kapcsolatoknak a csökkentése. Ez a tendencia
az 1990-es években háttérbe szorult, a személyi számítógépek és az internet terjedésével vált
ismét aktuálissá. Az elektronikus katalógusok
információkereső nyelveinek használatában az
egyszerűsítést a lehető legegyszerűbb nyelvi
eszközök kiválasztásában, strukturált szótáraknak a felhasználók rendelkezésére bocsátásában,
valamint az adott témakörben a felhasználók
fogalmait legjobban megközelítő nyelvek lét-

(Autoref.)
234/2011
Skaruk, G. A.: Rol’ lingvističeskih sredstv v
obespečenii komfortnosti poiska v èlektronnom kataloge. – Bibliogr. 29 tétel In: Naučnye i tehničeskie
biblioteki. – (2011) 1., p. 101-110.
A nyelvi eszközök szerepe az elektronikus katalógusban történő keresés kényelmének biztosításában
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rehozásában látták. Ezek egyike sem bizonyult
azonban megfelelőnek, a megoldás a szoftver
olyan irányú fejlesztése, hogy a keresés hatékonyabb lehessen anélkül, hogy a nyelv bonyolultabb lenne.
A szakértő rendszerekkel foglalkozó irodalom
azt mutatja, hogy a hangsúly a keresőeszközök
és eljárások sokféleségén és a lehető leghatékonyabb változat kiválasztásán, a kiválasztást
segítő mechanizmusok meglétén, a felhasználói
viselkedés modellezésével a keresési eszközök
és folyamatok egyedivé tételén van.
A kognitív megközelítés követői a kognitív nyelvészet alapelveiből indulnak ki. Az ismert koncepciók közül az egyik a szellemi tevékenység
folyamatának követésére, a másik annak aktiválására irányul. Az információs problémák
kényelmes megoldására javasolták a kérdés
szemantikai mezőjének bővítését, azaz a kérdés bővebb megfogalmazását; olyan keresési
módszerek alkalmazását, amelyben a dokumentum keresőképe (indexe) és a kérdés részben
egybeesik; egy kérdés megfogalmazását több
információkereső nyelven. Ezek a módszerek
azonban mind a találatok számának növeléséhez vezetnek.
A keresési folyamat fontos része a találati halmaz „kezelhető” méterűre csökkentése. Ebben
a nyelvi eszközök lehetséges szerepe: a kérdés
pontos megfogalmazása legalább egy keresőnyelven; a kérdés előzetes pontosítása, a találati
halmaz további tematikus strukturálása, az információs rendszerrel folytatott párbeszéd szemantikai összetevőjének támogatása.
A fentiekből kialakuló kép optimizmust sugall:
látható az út a kényelem egyszerűsített értelmezésétől a keresőrendszerrel folytatott munka
kényelme és a keresés minőségének fenntartása
közötti kompromisszum felé. Az elektronikus
katalógusokban folytatott keresések nyelvi eszközei is ebben az irányban fejlődnek.

Olvasószolgálat, tájékoztató munka
235/2011
Agosto, Denise E. [et al.]: A model of the reference
and information service process : an educators’ perspective. – Bibliogr. jegyzetekben In: Reference &
user services quarterly. – 50. (2011) 3., p. 235-244.
A referensz szolgáltatás modellje

Felmérés; Használó; Modellálás; Referensz; Számítógép-hálózat
Az elmúlt másfél évtizedben a referensz szolgáltatások egyre inkább eltávolodtak a tájékoztató
pulttól és a nyomtatott könyvtári forrásoktól az
elektronikus szolgáltatások irányába. A cikkben
bemutatott tanulmány az alábbi két kérdésre
keresi a választ a változó referensz szolgáltatásokkal kapcsolatban: 1. Melyek a jelenlegi,
referensz szolgáltatással kapcsolatos tendenciák
a használói szokásokat, a könyvtárosok munkáját illetve a felhasznált forrásokat tekintve? 2. Mi
a jelenlegi referensz munkafolyamat alapmodellje? Az adatokat referensz oktatók célcsoportinterjúi, valamint egy a virtuális referensz iránt
érdeklődő tanszéki oktatói és doktori hallgatói
gyűlés felszólalásai alapján gyűjtötték össze.
Az eredmények alapján elmozdulás figyelhető
meg egy egyre interaktívabb, együttműködésen
alapuló referensz modell irányába, amelyben
mind a referensz könyvtáros, mind a használó
az információ keresőjének, fogadójának és előállítójának szerepét játssza.
(Autoref.)
Lásd még 213

Kölcsönzés

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd 215
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Könyvtárközi kölcsönzés,
dokumentumszolgáltatás
236/2011
Mak, Collette: Resource sharing among ARL libraries in the US : 35 years of growth. – Bibliogr. In:
Interlending & document supply. – 39. (2011) 1., p.
26-31.
Forrásmegosztás az ARL könyvtárak körében: 35
éve nő a könyvtárközi kölcsönzések száma

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Könyvtárközi kölcsönzés
A Tudományos Könyvtárak Egyesülete (Asso
ciation of Research Libraries, a továbbiakban
ARL) tagkönyvtárai között a kölcsönzések száma harmincöt év alatt az 1974. évi 362 931-ről
2008-ra 3 562 401-re nőtt. A magyarázat a szolgáltatás szellemiségében és a hozzáférést megkönnyítő technológiában, valamint a könyvtárak
együttműködését lényegesnek tartó kultúrában
keresendő. Az Egyesült Államokban remek az
infrastruktúra, és ez a forrásmegosztásban részt
vevő ezernyi könyvtárral és azok nagyrészt angol nyelvű állományával bázist alkot, amely
a forrásmegosztást nemcsak lehetővé, hanem
praktikussá és hatékonnyá is teszi. Az említett
infrastruktúrában közös 1) a de-facto nemzeti
bibliográfia (203 millió tétel, 1,6 milliárd könyvtári egység), 2) a kérést továbbító rendszer(ek),
3) a fizetőeszköz, 4) a nyelv, 5) a forrásmegosztó
kód, 6) a cikktovábbító rendszer és a 7) az esetleges díjak azonosító és fizető mechanizmusa.
Emellett az USA könyvtárai megbízható és gyakran dotált szállítással (az államon belül, valamint
az államok között) és internet-hozzáféréssel is
rendelkeznek, bevezették az önkiszolgálást és
ezt segítik a munkafolyamat és a szállítás automatizálásával. A növekedés statisztikai adatai
félrevezetőek, mert a kölcsönzésben részt vevő
könyvtárak száma a jelzett időszakban a kezdeti 82-ről 122-re nőtt: célszerű, ha inkább az egy
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könyvtárra eső kérések átlagát vizsgáljuk. A növekedés így is lenyűgöző, 660%.
Amikor az ARL elkezdte a könyvtárközi kölcsönzési statisztikai adatokat gyűjteni, ez a szolgáltatás még csak az időmilliomos tudósok szűk
körét érintette. A kérés és a lelőhely azonosítása
a nyomtatott központi katalógus kötetei alapján
történt. Amikor az OCLC (Ohio College Library
Center, később Online Computer Library Center) országos szolgáltatássá vált, a könyvtárak
hamar felismerték előnyeit: könyvtárak ezreinek állományához nyertek szinte állandó hozzáférést. Az azonosítás jó minősége és a számos
lelőhely nyilvánvalóvá tette a forrásmegosztás
értékét. Amikor 1979-ben az OCLC bekapcsolódott a könyvtárközi kölcsönzésbe, a teljesítés
ideje a korábbi hetekről napokra csökkent. Ezzel
az egyszerű változással a szolgáltatás mindenki
számára elérhetővé vált. Az automatizált könyvtárközi kölcsönzés megjelenése pedig egybeesett
a kurrens szakirodalmat feltáró (CD-n és online
elérhető) elektronikus adatbázisok használatával; az indexelő szolgáltatások kielégítették a
felmerülő igényeket, a könyvtárak pedig éltek
velük.
A szerző, aki a Hesburgh Libraries munkatársa
(University of Notre Dame, Indiana), cikkében
elemzi a könyvtárak környezetét, vizsgálja az
önkiszolgálás, a kutatás és az integráció fontosságát (ezek biztosítják a hatékonyságot), az
alkalmazott különböző rendszereket és regionális együttműködő hálózatokat. Érinti az olvasók által kezdeményezett állománygyarapítás új
gyakorlatát, és foglalkozik a szellemi tulajdon
fontos jogi kérdéseivel, de kitér a szabad hozzáférés példáira is.
Végül kijelenti, újra kell gondolni a könyvtárközi kölcsönzést. Az Amerikai Könyvtári
Egyesület (ALA) Referensz és Olvasószolgálati Egyesületének (Reference and User Services
Association, RUSA) illetékes bizottsága szerint
a forrásmegosztás több, mint könyvtárközi kölcsönzés, és egy kiáltványt is megfogalmazott
Újra kell gondolni a forrásmegosztást címmel
(http://rethinkingresourcesharing.org). Az ezzel
kapcsolatos viták nyomán a cél néhány egyszerű
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alapelv alkalmazásával felhasználóbarát szolgáltatások kialakítása.
(Murányi Lajos)
237/2011

238/2011
Wilson-Higgins, Suzanne: Could print on-demand actually be the “new interlibrary loan”? In:
Interlending & document supply. – 39. (2011) 1., p.
5-8.

Weare, William H.: New support for the research
process : desktop delivery of microform content. –
Bibliogr. In: Journal of access services. – 8. (2011)
1., p. 1-16.

Felválthatja-e az igény szerinti nyomtatás a könyvtárközi kölcsönzést?

A mikroformák elektronikus szolgáltatása egy egyetemi könyvtárban

Egy három évvel ezelőtti elképzelés szerint,
ha például Alaszkában bemegy egy használó a
könyvtárba, és könyvtárközi kölcsönzés keretében kér egy művet, hamarosan megkap egy
alabamai könyvtár állományában levő könyv
elektronikus fájljaiból kinyomtatott példányt.
De vajon tényleg ez lesz-e a jövő útja? A kérdés
megválaszolásához a szerző áttekinti az elmúlt
tíz év technikai fejlődését, a piaci környezetet,
az árképzési modelleket és az igény szerinti
nyomtatás (print on-demand=POD) által nyújtott előnyöket, valamint a világhálón kínált szolgáltatásokat (Amazon, GoogleBooks), melyek
támogatják alkalmazását.
Megállapítja, hogy azok a cégek lettek a legsikeresebbek, melyek a POD elterjesztése során
webes eszközöket is alkalmaztak, mint például
a Lightning Source, mely B2B (business to business = az üzleti szektor képviselői közti elektronikus ügyletek) szolgáltatásával a kiadókat célozza meg, és az Amazon, mely a Create Space-t
kifejezetten a szerzőknek kínálja. A hagyományos kiadók pedig gyakran partneri kapcsolatot
építenek ki a POD-ra szakosodott cégekkel. Ami
az összes üzletimodell-típusban közös, hogy a
vásárló áll a középpontban: a könyvek közti böngészéstől az online rendelésig minden eszközt
igyekeznek a rendelkezésére bocsátani.
Nagy jelentőségű volt a Espresso Book Machine
(EBM) megjelenése, amely a könyvtári igényeknek megfelelő, színes borítójú paperback
könyvek automatikus nyomtatására és kötésére
képes gép. Hálózatban működtetve tökéletesen
illene a könyvtárközi kölcsönzés POD-os formájához. Most 39 EBM állomásból 9 műkö-

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; Gépi
könyvtárközi kölcsönzés; Mikroforma; Szoftver
A Valparaiso Egyetem könyvtárának (Chris
top her Center for Library and Information
Resources) használóit gyakran akadályozta a
mikroformátumok elérésében a szokatlan berendezés, a kiszámíthatatlan szoftver és a nehezen értelmezhető fájlkezelő rendszer. Ezen
problémák kezelésére a dokumentumszolgáltató
osztály elindított egy programot a mikroformák
elektronikus szolgáltatása érdekében. Úgy döntöttek, hogy nem működtetik tovább az önkiszolgáló rendszert, hanem olyan rendszert alakítanak ki, amelynek segítségével a használók
a mikroforma-gyűjtemény egyes darabjait igényelhetik, melyeket a munkatársak megkeresnek, majd beszkennelnek és ezután teszik elektronikusan elérhetővé a könyvtárközi kölcsönzési szoftver útján. Miután bemutatja a jelenlegi
rendszerrel kapcsolatos problémákat, melyekkel
az átlagos használó szembesül, a szerző ismerteti a könyvtár által kínált megoldást, vázolja a
szabályzatokat és az utasításokat, áttekinti az
eredményeket, végül felhívja a figyelmet egy
ilyen szolgáltatás jelentőségére.
(Autoref.)
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dik könyvtárban, a gazdasági számítások pedig
azt mutatják, hogy körülbelül 60 ezer könyvet
kellene nyomtatni évente egy EBM-en ahhoz,
hogy a befektetési költségek 3-5 év alatt megtérüljenek. Ez a mennyiség pillanatnyilag nem
tűnik reálisnak.
Ahhoz, hogy a könyvtárközi kölcsönzést felváltsa a POD szolgáltatás, az is alapvető feltétel
lenne, hogy a használók által igényelt könyvek
fájl formában, nyomdakész állapotban és formátumban, szerzői jogi szempontból teljesen törvényesen a POD szolgáltatást működtető könyvtár
rendelkezésére álljanak. Ettől azonban még igen
távol állunk.
Egy 144 egyesült államokbeli könyvtárat érintő felmérés szerint 56,9%-uk egyáltalán nem,
40,3%-uk pedig csak valamikor a későbbi jövőben tervezi EBM használatát, vagy könyveinek
POD útján történő beszerzését. A közeljövőben
mindössze négy könyvtár tervez ilyesmit.
A POD-nak jelenleg nem a könyvtárközi kölcsönzésben, hanem inkább a just-in-time állománygyarapításban lehet egyre nagyobb szerepe, és a könyvtáraknak a könyvkiadókkal való,
ilyen irányú együttműködésre már vannak igen
jó példák.
(Fazokas Eszter)

Tájékoztatási eszközök
239/2011
Alimohammadi, Dariush – Jamali, Hamid R.:
Structural evaluation of webliographies : a webliometric study. – Bibliogr. In: The electronic library. –
28. (2010) 5., p. 734-740.
A „webliográfiák” szerkezete. Webliometriai tanulmány

Bibliográfia; Felmérés; Számítógép-hálózat
A cikk a jelenlegi webliográfiák mint kézzel
szerkesztett webcímtárak szerkezetét vizsgálja,
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és áttekinti az ezzel kapcsolatos szakirodalmat.
A Google-ben 370 webliográfiát azonosítottak
és elemeztek hét fontos elem alapján, amelyet
egy ideális webliográfiának tartalmaznia kell:
bővített cím, leírás, tartalomjegyzék, annotációk, mutató, keresési mechanizmus és kapcsolat. A vizsgálatból kiderül, hogy számos
webliográfiából hiányzik öt fontos szerkezeti
elem, a bővített cím, a leírás, a tartalomjegyzék,
a kereső és a mutató. Csupán két elem, az annotációk és a kapcsolat volt jelen a webliográfiák
többségében.
(Autoref.)
240/2011
Mathis, Rémi: Défiances et production : les bibliothèques françaises et Wikipédia In: Bulletin des
bibliothèques de France. – 56. (2011) 1., p. 10-13.
Res. angol, német és spanyol nyelven
A francia könyvtárak és a Wikipédia

Elektronikus publikáció; Enciklopédia, lexikon; Szerkesztés -tudományos kiadványoké
A Wikipédia-szócikkek minőségének szavatolása gyakran nehézségekbe ütközik. Ez lehet
az egyik oka annak, hogy a könyvtárosok igen
csekély mértékben járulnak hozzá a szócikkek szerkesztéséhez, jóllehet a Wikipédia és a
könyvtárak küldetése (a kultúra közvetítése és
népszerűsítése, az ismeretanyagok nyilvánossá
tétele) nem áll távol egymástól. Az online megjelenés önmagában még nem lehet visszatetsző a
könyvtárosok számára, hiszen maguk is többféle
információhordozóval dolgoznak. A bizalmatlanságot mindkét oldalról el kellene oszlatni, az
együttműködési folyamatot pedig a szerkesztési
elvek pontos meghatározásával kellene kezdeni.
A digitalizált dokumentumokon kívül a könyvtárak csak ritkán készítenek referencia-anyagokat, amelyek egy Wikipédia-szócikk alapjául
szolgálhatnának, de más források felhasználásával is tökéletesen hozzá tudnának járulni a
szerkesztéshez.
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Néhány év óta sokat változott a könyvtáro
sok hozzáállása az online enciklopédiához.
Ehhez a változáshoz nagyban hozzájárult a
Wikimédia France országos elismertsége, illetve a Wikipédia-szócikkek minőségének fokozatos javulása. Így nem meglepő, hogy az
együttműködő könyvtárosok száma is folyamatosan növekszik, noha még mindig sokan csak
a Bibliopédia (www.bibliopedia.fr) szerkesztésében vesznek részt. Sajnos azonban az ebben
közölt információ nem jut el az internethasználó
nagyközönséghez. Virtuális projektek segítségével lehetne a könyvtárosokat zárt világukból
kimozdítani, és intézményi szintű együttműködéseket létrehozni. A Strasbourgi Nemzeti
és Egyetemi Könyvtár (Bibliothèque nationale
et universitaire de Strasbourg) elöl jár ezen a
téren, a széles körben történő megjelenés lehetőségét látja az intézményről szóló szócikk
Wikipédiában történő publikálásában.
A könyvtárak részvételét a Wikimédia France
egyesület hivatott ösztönözni. Az egyesület jelenleg egy a könyvtárakról készült fényképek
szabad hozzáférését biztosító program ügyében
tevékenykedik, ily módon igyekszik hozzájárulni a könyvtárak digitális megjelenéséhez. A
Francia Nemzeti Könyvtár (BnF) fő célkitűzései
közé tartozik egyrészt, hogy kapcsolatot teremtsen a Wikipédia-szócikkek és saját katalógusrekordjai között, másrészt pedig tesztelni kívánja a
régi szövegek internetezők segítségével történő
korrekcióját. Az intézmények nagy része azonban igen óvatosan bánik adatai közlésével. A
szerző véleménye szerint felsőbb intézkedésre
lenne szükség ahhoz, hogy a könyvtárak végre
számításba vegyék a felmerülő igényeket, s fel-
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oldják a kulturális anyagaik védelmében alkalmazott szigorú embargót. A francia kulturális
minisztérium támogatja a könyvtárakban, múzeumokban, archívumokban fellelhető gyűjtemények minél szélesebb körben történő terjesztését,
s egyben reméli, hogy ez a folyamat innovatív
szolgáltatások megjelenésének is utat enged.
A tanulmány végezetül felveti a kérdést, miért vegyenek részt a könyvtárosok a szócikkek
szerkesztésében. A legfontosabb érvként az információ létrehozását és közvetítését, illetve a
digitális identitás kialakítását említi. Minden
kulturális intézménynek érdeke, hogy megbízható és könnyen hozzáférhető információhoz
juttassa az érdeklődőket.
Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt
évek jelentős fejlődést hoztak napjaink legfőbb
információforrásának elterjedése és elfogadása
területén. Egyre több könyvtár vállal szerepet
egyéni módon a Wikipédia tartalmának bővítésében, de az intézményes fellépés még várat
magára. Ez valószínűleg nem is lesz másképp,
amíg a Wikipédia teljesen elfogadottá nem válik mind a könyvtárosok, mind a felhasználók
körében.
(Koncz Beatrix)
Lásd még 232, 251

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása
Lásd 212
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Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek
241/2011
Jeffery, Keven – Dworak, Ellie: Who moved
my intranet? : the human side of introducing collaborative technologies to library staff. – Bibliogr.
In: Journal of web librarianship. – 4. (2010) 2/3., p.
177-186.
Intranet wiki bevezetése egy egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Helyi gépi hálózat; Információtechnológia; Kommunikáció -személyzeten
belül; Továbbképzés
2007 őszén a San Diegói Állami Egyetem
(SDSU) könyvtára a statikus intranetről a nyílt
forrású wiki intranetre tért át, oly módon, hogy
a tartalmi gondozást a rendszergazdától maguk
a könyvtárosok vették át.
A korábbi vizsgálatokból kiderült, hogy fontos
az összes könyvtári dolgozót bevonni a referensz
eszközök használatába – többek között azért,
mert az olvasók feltételezik, hogy bárkihez fordulnak, megfelelő választ kaphatnak. A wiki
szoftvernek erőssége, hogy együttműködést
és információmegosztást hoz létre a szervezet
tagjai között. Ha egy intranet nem működik jól,
annak okai lehetnek: a szervezeti célok, a távlatok, az elkötelezettség és a felelősség hiánya,
a konfliktusok és a szereptévesztések. A wiki
kollaboratív természete mindezt ellensúlyozhatja, különösen egy folyamatosan fejlesztett
szervezetben.
Az egyetemi könyvtár személyzete 28 könyvtárosból, 53 egyéb dolgozóból és négy vezetőből
áll. Az intranetes csoport felméréseket végzett
(az átállás előtt és után), átvitte a tartalmat az új
helyre, workshopokat rendezett, valamint wiki
menedzsereket verbuvált.
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Az új szoftverrel való megbarátkozásban nagy
szerepet játszottak a wiki szerkesztési tanfolyamok. A képzés során a részvevők login nevet és jelszót kaptak, aminek révén szerkeszteni
tudták a wikit. Részlegenként legalább egy-egy
munkatársnak adtak adminisztrátori jogkört. A
dolgozókat e-mailekben értesítették a projekt
előrehaladásáról és a képzési lehetőségekről.
Az új környezetben jelentősen javult a tájékoztató szolgálat tudásbázisául szolgáló Ready
Reference File szerkesztése (hiszen már nem
kellett hozzá a HTML-nyelv ismerete). A könyvtár stratégiai fejlesztésének dokumentumait
ugyancsak a wiki segítségével tették közkinccsé.
Az ehhez használt Media Wiki szoftver automatikusan nyomon követi a változtatásokat, hiba
esetén vissza lehet térni a korábbi verzióhoz.
Mivel az egyik vezető is a wiki híve volt, az ő
példáját követve mások is egyre inkább a wikit
használták az anyagok megosztásához. Utólag
úgy látják, hogy nem csak a képzésben részt vevőknek, hanem minden egyes dolgozónak kellett volna jelszót adni, és a workshopokra menet
közben is szükség lett volna.
A projekt bevezetése előtt végzett felmérés a
változtatás igényére és az irányára fókuszált, a
közvetlenül utána végzett vizsgálat a sikerességét elemezte. Egy évvel a bevezetés után azt
vizsgálták meg, mennyire volt sikeres a centralizáltról a megosztott intranet-gondozásra való
áttérés, ill. hogy milyen tennivalók vannak ezzel
kapcsolatban. (A cikk tartalmazza ennek a harmadik felmérésnek a kérdéseit.) A válaszokból
kiderült, hogy a megkérdezettek 98%-a legalább
félévente egyszer, 78%-uk pedig hetente legalább egyszer keresett információt a wikiben.
(Az intranetet az átállás előtt a megkérdezettek
53%-a, közvetlenül az átállás után pedig 64%-uk
használta heti rendszerességgel.) A wiki szerkesztésében a válaszolók 48%-a vett részt.
Típusok szerint: Ready Reference File 28%,
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bizottsági anyagok 23%, részlegeket érintő információ 23%, a stratégiai tervezés dokumentumai 26%. (A régi rendszerben a válaszolók
mindössze 28%-a végzett bármiféle változtatást
az intranetes anyagokon.) Akik nem végeztek
szerkesztést, azok is nagymértékben használták az új intranetet (95%-uk a hat hónap alatt
egyszer és 65%-uk hetente). A nem szakképzett
könyvtári dolgozók, ill. a képzésben nem részesülők intranethasználata volt a legalacsonyabb.
A szakképzett könyvtárosok között 83% volt a
heti egyszeri használók aránya, 65% pedig tartalmat is szerkesztett. (Ők a képzésben is nagyobb
arányban vettek részt, és 41:14 arányban ítélték
könnyen használhatónak a rendszert a segéderőkkel összehasonlítva.)
A szerzők megállapítják: a projekt sikere nagyban függ a megfelelő vezetők és koordinátorok

kiválasztásától, valamint attól, hogy az újért lelkesedőket mennyire bátorítják és támogatják.
(Mándy Gábor)
Lásd még 214, 248

Könyvtártudományi tájékoztatás
Lásd 201, 263

Orvostudományi tájékoztatás
Lásd 266

Vezetés, irányítás
Munka- és rendszerszervezés,
értékelés
242/2011
Bell, Steven: Fit libraries are future-proof In:
American libraries. – 41. (2010) 10., p. 37-39.
A jövő próbáját csak a fitt könyvtárak állják ki

Ésszerűsítés; Hatékonyság; Munkaszervezés
2009-ben ünnepelték Charles Darwin születésének 200. és a túlélést és alkalmazkodást középpontba állító fő műve, A fajok eredete megjelenésének 150. évfordulóját. Sajnos ez az év
(2009) a világgazdasági válság és az általános
nyugtalanság éve is volt. Több ezer éve létező
intézményünknek, a könyvtárnak is számolnia
kell az ebből fakadó nehézségekkel. Hogy alkalmazkodni tudjon a változásokhoz, fittnek kell
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maradnia. Miképp az ember egészséges életmód
kialakításával törekszik a hosszú és jó életre, hasonlóképpen a könyvtár is csak kellő edzettség
megszerzésével érheti ezt el.
Íme 12 tanács, amelyek segítségével fittebb lehet a könyvtár:
1. Figyeljünk a használóktól érkező visszajelzésekre!
2. Mindenfajta, befektetést igénylő újítás előtt
végezzünk körültekintő kockázatelemzést!
3. Ahelyett, hogy a keresőmotorokkal való versenyhelyzet miatt aggódnánk, koncentráljunk
a helyi közösségre és annak szolgálatára!
4. Minden lehetséges helyen igyekezzünk találkozni a használókkal, hogy még jobban
megértsük elvárásaikat, és hogy rájöjjünk,
hogyan tudnánk őket minél gyakoribb vis�szatérésre ösztönözni!
5. Tervszerűen derítsük fel az elromlott és elavult dolgokat és folyamatokat, majd mihamarabb javítsuk ki őket!
6. Mindenkor tartsuk szem előtt a könyvtár
Könyvtári Figyelõ 2011/3

missziójából adódó tevékenységeket, de ne
riadjunk vissza az új dolgok kipróbálásától
– fejlesszük mesterfokra az alkalmazkodóképességet, rugalmasságot!
7. Napi rutin szinten tartsunk lépést a könyvtáron belüli és kívüli folyamatokkal, fejleményekkel, kihasználva a technika adta lehetőségeket is (RSS, weboldal-változás, figyelőszolgáltatások stb.)!
8. Időt és fáradtságot nem kímélve tegyük
szenvedélyesen elkötelezetté látogatóinkat
szolgáltatásaink iránt! A lojális olvasó maga
is népszerűsíti ezeket barátai, ismerősei között.
9. Lehetőleg állítsunk csatasorba probléma-felkutató csapatot! Értsük meg, milyen hatással
vannak a felmerülő problémák a használókra!
Oldjuk meg őket maradéktalanul!
10. Építsünk kapcsolatokat! A könyvtár jó működéséhez – ugyanúgy, mint az egyes emberek
mentális egészségéhez – szükség van a jó
emberi kapcsolatokra.
11. Legyenek a könyvtárnak közmegegyezésen
alapuló, világos alapértékei, amelyek mutatják a helyes irányt a cselekvésre késztető
helyzetekben!
12. Ahogy az egészség megőrzése érdekében az
ember rendszeresen ellenőrzi vérnyomását és
egyéb élettani funkcióit, úgy kell a könyvtárnak figyelnie mutatószámait, amelyek jelzik,
hogy a stratégiai célkitűzések szerint alakulnak-e a dolgok.
Bár a jövőt nem láthatjuk előre, sokkal jobbak
lesznek esélyeink, ha akár a fenti ötletek alkalmazásával növeljük a könyvtár edzettségét.
(Fazokas Eszter)
243/2011
Grzeschik, Kathrin: Return on investment (ROI)
in German libraries : the Berlin School of Library and
Information Science and the University Library at the
Humboldt University, Berlin : a case study. – Bibliogr.
In: The bottom line. – 23. (2010) 4., p. 141-201.
A megtérülési mutató (return on investment) alkalKönyvtári Figyelõ 2011/3

mazása a német felsőoktatási könyvtárakban. Esettanulmány a Berlini Humboldt Egyetem Könyvtárában és a Könyvtártudományi Intézetében

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Gazdaságosság
-könyvtárban; Hatékonyság; Könyvtárosképző intézmény
A cikk a University of Illinois, Urbana-Cham
paign (UIUC) javaslatát vizsgálja, hogy az általuk a felsőoktatási könyvtárak számára kifejlesztett és tényeken alapuló megtérülési mutató
(return on investment = ROI) formula alkalmas-e arra, hogy világszerte felhasználják ROItanulmányokhoz felsőoktatási intézményekben
és könyvtárakban. Vizsgálja továbbá, hogy a
UIUC módszere működőképes-e a tudományos
élet egyéb területein. A UIUC által kifejlesztett
módszert (egy a felsőoktatási könyvtárak számára kifejlesztett, hivatkozásokon és kutatási
pályázatokon alapuló ROI-formula) „lemásolták” és az európai illetve németországi felsőoktatási környezethez igazították. A UIUC által
kifejlesztett módszer alkalmazhatónak bizonyult
egy német egyetemi könyvtár megtérülési mutatójának kiszámításához. Ugyanakkor a módszer
néha bonyolult volt, ezért leegyszerűsítették a
jelenlegi és a jövőbeni tanulmányok számára.
Hasonlóképpen a ROI-formula is nagyon komplikált volt, s a cikkből az derül ki, hogy egyszerűsíthető lenne a további felhasználás érdekében.
Nehézséget jelentett az összes szükséges információ begyűjtése egy ilyen jellegű tanulmány
elvégzéséhez Németországban, mivel a pályázatok olyan jellegű adatokat tartalmaznak, melyekről az emberek nem szívesen nyilatkoznak.
Ezenkívül a támogatásokról készített német statisztikából képtelenség volt kinyerni a szükséges
adatokat további vizsgálatok nélkül, annak ellenére, hogy a német jog szerint a közintézmények
számára kötelező a finanszírozással kapcsolatos
információk közzététele. A tanulmány bizonyítja, hogy a UIUC megalapozottan állította, hogy
az általa kifejlesztett ROI-formula a világ bármely felsőoktatási könyvtárában alkalmazható.
A tanulmány bebizonyítja, hogy a formula és a
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módszer konkrét felsőoktatási környezetekre is
alkalmazható.

Személyzet

(Autoref.)
245/2011

Lásd még 228, 229, 267

Pénzügyi és gazdasági kérdések
244/2011
Hole, Brian [et al.]: The LIFE3 predictive costing
tool for digital collections. – Bibliogr. In: New review
of information networking. – 15. (2010) 2., p. 81-93.
A LIFE3 prediktív költségelemző eszköz digitális
gyűjteményekhez

Elektronikus könyvtár; Gazdaságosság -könyvtárban; Költségelemzés; Megőrzés; Modellálás
A hosszú távú digitális megőrzés költségeinek
felbecsülése fontos és összetett feladat még a
legnagyobb intézmények és repozitóriumok
számára is. Kisebb projektek és egyéni kutatók
számára a probléma még nagyobb, mivel nem
rendelkeznek kellő tapasztalattal ezen a téren.
A megőrzés leendő költségeinek becslése elengedhetetlen számos fontos kérdés megválaszolásához. A LIFE (Life Cycle Information for
E-Literature) projekt, mely nemrég ért harmadik
szakaszának végére, segíti az intézményeket és
a kutatókat e kérdések megoldásában, csökkenti a finanszírozás és az archiválás kockázatait,
lehetővé teszi a döntéshozók számára, hogy
számszerűsítsenek különféle lehetőségeket a
hatékony archiválás érdekében, a pénzügyi korlátokat figyelembe véve. A projekt a University
College London (UCL), a British Library és a
University of Glasgow-n működő Humanities
Advanced Technology and Information Institute
(HATII) közötti együttműködés keretében zajlik, a brit Joint Information Systems Committee
(JISC) és a Research Information Network
(RIN) pénzügyi támogatásával.
(Autoref.)
Lásd még 205, 222
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Hartman, Amy – Delaney, Meg: Wait! : you can’t
retire without sharing that with us In: American libraries. – 41. (2010) 11/12., p. 36-38.
Várj! Nem mehetsz nyugdíjba, amíg mindent el nem
mondtál …

Munkakör; Személyzet; Vezetés
Az USA-ban könyvtári statisztikusok előrejelzései szerint ebben az évtizedben a jelenleg dolgozó könyvtárosok 45%-a eléri a 65 éves életkort,
és 2015-2019 között lesz a nyugdíjba vonulási
hullám tetőpontja.
A szerzők úgy vélik, hogy a nyugdíjba vonulás
az agyelszívás egyik válfaja. Sokakat foglalkoztat ezért, hogyan lehet a tapasztalt kollégák
fejében rejlő intézményi tudást megtartani, távozásukat tudatosan előkészíteni. Egy ohiói
(Toledo-Lucas) megyei könyvtár HR-részlege
erre dolgozott ki technikákat, amelyeket különböző könyvtárak és könyvtári munkakörök
esetében egyaránt alkalmazni lehet.
Jó, ha a könyvtár vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri, kinek mikor aktuális a nyugdíjba
vonulása. A nyugdíjra készülő munkatárssal a
tényleges időpont előtt negyed-félévvel el kell
kezdeni intenzíven foglalkozni. Persze az évek
során folyamatosan gyűjteni kell az információkat, erre jó alkalmat jelentenek a munkatársakkal folytatott évenkénti egyéni megbeszélések.
Az éves értékeléseknél négy alapvető kérdést
célszerű feltenni: Mit végzett az elmúlt évben?
Mire a legbüszkébb? Mit szeretne elvégezni a
következő évben? Ehhez milyen támogatásra
van szüksége a vezetéstől? Az éves értékelések
akkor eredményesek, ha biztatást adnak kisebb,
rövid távú, sikerélményt jelentő projektekhez;
hozzásegítenek ahhoz, hogy az egyes munkaterületeken dolgozók ne váljanak szakbarbárrá; toKönyvtári Figyelõ 2011/3

vábbá a legjobb ötleteket és a bevált gyakorlatot
megfelelően dokumentálják és jutalmazzák
A nyugdíjazási előkészületek során a távozni készülő munkatársak készségeit, tudását és kapcsolatrendszerét kell áttekinteni. Mivel a legtöbben
25-35 évet töltöttek a szakmában, megfontolandó, hogy leírassák velük azokat a gondolataikat,
amelyekről úgy vélik, hogy az állásukat betöltő
utódok számára hasznosak lehetnek.
Célszerű felmérni, hogy milyen egyedi, értékes
és nehezen pótolható tudást halmozott fel egyegy nyugdíjba készülő munkatárs. Meg lehet
kérni például, hogy készítsen „pillanatfelvételt”
az általa elvégzett feladatokról (például az, aki
valamilyen történeti gyűjteményben törléssel
foglalkozik, leírhatja, milyen logika és kritériumok alapján, milyen módszerekkel dolgozik),
vagy annotált jegyzékbe foglalhatja azt a szakirodalmat, amelyet ismerni érdemes. Ezzel az új
munkatársak eleve választ kapnak azokra a kérdésekre, hogy miért lett olyan egy gyűjtemény,
amilyen, és hogyan lehet a munka folyamatosságát biztosítani.
A könyvtárosok pályafutásuk alatt igen kiterjedt kapcsolatrendszert építenek ki. Lehetőség szerint a munkakörüket átvevő kollégát be
kell vezetniük ezekbe a kapcsolatokba, be kell
mutatniuk őket partnereiknek. Az információk
megosztására korszerű eszközök állnak rendelkezésre (intranet, személyzeti wiki).
(Hegyközi Ilona)
246/2011
Lišková, Kateřina: Dobrovolnictví ve veřejných
knihovnách In: Čtenář. – 63. (2011) 1., p. 3-7.
Önkéntesség a közkönyvtárakban

Felmérés; Könyvtáros -társadalmi munkás; Közművelődési könyvtár
Az önkéntesség mai fogalma a kapitalizmus
megjelenéséhez kapcsolódik. A középkori önkéntes segítségnyújtás a szerzetesrendek hivatásának részeként jelent meg. A kommunizmus
Könyvtári Figyelõ 2011/3

bukása után az önkéntesség megjelenése ismét
jellemzővé vált, de nem csak a nonprofit szervezetek kereteiben. Más intézménytípusok is
nyitottá váltak önkéntesek fogadására.
Az önkéntességgel kapcsolatban szokás az önkéntes szolgálat vagy önkéntes tevékenység
kifejezéseket szinonimaként alkalmazni, pedig
nem ugyanazt jelentik. Az önkéntes szolgálat
alatt Európában a fiatalok tapasztalatszerző, külföldi út során ellátott tevékenységét értik. Ezzel
szemben az önkéntes tevékenységet csak alkalmanként (fesztiválokon) vagy meghatározott
időkeretekben végzik (néhányszor egy héten).
Könyvtári környezetben önkéntes könyvtáros
az, aki nem fizetést kap a szolgálatért, hanem
más elismerésben részesül. A könyvtári önkéntesek olyan aktivisták, akik fizetség nélkül segédkeznek. 2010-ben a nonprofit szervezetek
adatbázisa szerint összesen 44 önkéntes központ
működött. Csehországban az önkéntesség nemzetközi évét (2001) követően született rendelet
az önkéntes szolgálatról. Elsősorban a szociális területekhez kapcsolódik a szabályozás, a
szociális törvény keretein belül. Ennek alapján
nem minden akkreditált szervezet folytathat önkéntes szolgálatot, hanem csak a nem állami és
nonprofit szervezetek.
Az önkéntesség könyvtári alkalmazására a német nyilvános könyvtárak szolgáltatnak jó példát. Az önkéntesekkel való jó együttműködést a
képzés is elősegíti, amely speciális tanfolyamok
keretében valósul meg. Az önkéntes munkával
kapcsolatos tájékoztató kiadványok segítik az
elfogadtatást. Könyvtári alkalmazásuk nem azt
szolgálja, hogy a fizetett dolgozók helyett ingyenes szolgálattal önkéntesek lássák el a feladatokat. A könyvtárak többsége konkurenciát látott
az önkéntességben, amelynek során a képzett
hivatásos könyvtárosokat speciális végzettség
nélküli laikusokkal akarják helyettesíteni.
Az önkéntesek alkalmazásának egyik történeti
mintapéldája egy német egyházi könyvtár, ahol
már 1885 óta alkalmaznak hagyományosan önkénteseket, a négy, államilag fizetett alkalmazott mellett 130 önkéntes megosztva látja el a
feladatokat.
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A cseh könyvtárakban az önkéntesek alkalmazására csak nagyon kevés példa található, egy
városi könyvtár azonban sikeres gyakorlatról
tanúskodik. Itt 25-30 önkéntes dolgozik, foglalkozási palettájuk rendkívül színes: az egyetemistáktól a háztartásbeliekig, időskorúak és
aktív dolgozók, egy-egy szakterület specialistái
egyaránt találhatóak közöttük. Ez a könyvtár a
tapasztalatokból kiindulva nőegyletet is alapított. Fontos dokumentum ebben a könyvtárban
Az önkéntesek kódexe, amely leírja jogaikat és
kötelezettségeiket. Az önkéntesek jutalmazása szóbeli dicsérettel, közös kirándulásokba és
karácsonyi ünnepségekbe való bevonásukkal
valósul meg. Az önkéntesek ingyenes könyvtári szolgáltatásokat biztosító VIP belépővel
rendelkeznek.
Csehországban a könyvtárak 36%-a rendelkezik
tapasztalatokkal az önkéntesekkel kapcsolatban.
A könyvtárak háromnegyede fogadna önkénteseket, többségük betanítana bizonyos tevékenységeket számukra, egynegyede jogi szabályozást
igényelne. Egyetlen könyvtár sem véli azt, hogy
az önkéntesek jelenléte degradálja a a könyvtárosi hivatást.
A felmérések alapján nem egyértelműek az
önkéntesek alkalmazásának lehetőségei. Az
esetek többségében a könyvtárak csak kisegítő
tevékenységekre (pl. másolás) vagy takarításra
vennének igénybe önkénteseket.
A cseh könyvtárakban az önkéntes munkával
kapcsolatos lehetőségek korlátozottak. Léteznek jó példát mutató könyvtárak, de az alkalmazás hiánya sokszor szűklátókörűséggel és
elégtelen menedzseri ismeretekkel társul. 2011
az önkéntesség európai éve, amelyet a cseh kulturális minisztérium is támogat iniciatíváival, a
könyvtárak kipróbálhatják, milyen lehetőségeket
jelenthetnek számukra az önkéntesek.
(Prókai Margit)
Lásd még 213, 241, 264
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Marketing, közönségkapcsolatok
247/2011
Instinske, Sven: Bibliocontainer in Hamburg : die
Bibliothek muss dahin ziehen, wo die Menschen
sind In: BuB. – 63. (2011) 2., p. 122-123.
Res. angol és francia nyelven
Könyvtári konténer Hamburgban. A könyvtárnak oda
kell költöznie, ahol az emberek vannak

Fiókkönyvtár; Kölcsönzés -önkiszolgáló; Könyvtárpropaganda; Könyvtártelepítés
Kis fiókkönyvtárak létesítése olyan stratégiai
helyeken, mint a bevásárlóközpontok és tömegközlekedési csomópontok, sikertörténetnek
számított New Yorkban, Pittsburgben és Madridban. Most a Hamburgi Városi Könyvtár tervezi
„könyvtári konténer” nyitását, a szerző a megvalósítást megelőző tervekről számol be.
A hamburgi könyvtárak régóta törekednek újabb
és újabb használói csoportok megnyerésére,
ezért nagy érdeklődéssel követik a hasonló németországi és a külföldi kísérleteket. Ezek egyike az ún. library outpost, amelyet Nathaniel Hill
tervezett és valósított meg New York egyik kerületében. Ezeknek a stratégiailag jól elhelyezett
kis könyvtáraknak az a különlegességük, hogy
nem rendelkeznek fizikai gyűjteménnyel, kizárólag elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak,
ingyenes, vezeték nélküli kapcsolat és kellemes
környezet a fő jellemzőjük.
A másik modell a madridi „Bibliometro” projekt,
amelynek célja a nem olvasók számának csökkentése és a közkönyvtárak használatának népszerűsítése Spanyolországban. A főbb metróállomásokon felállított, kb. 16 m2 alapterületű kis
fiókkönyvtárakban az olvasók térítésmentesen
beiratkozhatnak, és kölcsönözhetnek ill. vis�szahozhatnak könyveket. Hasonló utat követett
a kaliforniai Pittsburg városa is, ahol a használók három fontos metró átszállóhelyen automaKönyvtári Figyelõ 2011/3

ták segítségével kölcsönözhetnek ill. adhatnak
vissza könyveket.
A hamburgi projekt várhatóan 2012 nyarán indul. Hogy mennyire lesz megvalósítható, azon
múlik, milyen költségvetést hagy jóvá a városi
önkormányzat a kulturális terület számára.
(Autoref.)
248/2011
ONDRIAŠOVÁ, Helena: Identifikácia knižníc a
knihovníkov v prostredí internetu. 1. časť – Bibliogr.
– In: Knižnica. – 11. (2010) 11/12., p. 22-28. : ill.
Res. angol nyelven
A könyvtárak és a könyvtárosok identitása internetes környezetben, 1.rész
Honlap; Könyvtárkép; Könyvtárpropaganda; Könyvtártudományi kutatás; Számítógép-hálózat
Ondriašová, Helena: Identifikácia knižníc a
knihovníkov v prostredí internetu. 2. časť. – Bibliogr.
In: Knižnica. – 12. (2011) 1., p. 14-20. : ill.
Res. angol nyelven
A könyvtárak és a könyvtárosok identitása internetes környezetben, 2. rész

Honlap; Könyvtárkép; Könyvtárpropaganda; Könyvtártudományi kutatás; Számítógép-hálózat
A kutatás a könyvtárak és könyvtárosok online
identitását vizsgálta 76 szlovák könyvtár honlapja alapján, 2010. március 2. – április 11. közötti
időszakban.
Az identitás szó (ön)azonosságot jelent. Elektronikus környezetben az identitás részben egy
folyamatosan változó, dinamikus folyamat része, mellyel kapcsolatban az online identitás, a
virtuális identitás és bizonyos esetekben a digitális identitás fogalmakat használjuk. Az identitás másrészről a szubjektumok és objektumok
azonosítását is magában foglalja. Ennek kapcsán
a digitális identitás kifejezést szokás használni.
Számítógépes környezetben ez autentifikálást,
autorizálást és szubjektív hozzáférési jogot tarKönyvtári Figyelõ 2011/3

talmaz. A legegyszerűbb digitális identitás identifikálást (pl. használói név) és autorizálást (pl.
jelszó) jelent.
Az identitás és identifikálás terminusok tömören
önálló entitások (szervezetek, csoportok, személyek) azonosítását jelentik.
A marketingben nemzetközileg elfogadott terminus a corporate identity (CI), amellyel a szervezet a környezetében megjelenik és kommunikál.
Szűkebb értelemben a CI, mint „pecsétnyomó”,
arculat, a szervezet vizuális identitását jelenti
(logo, elnevezés, szlogen, színek).
Szlovákiában a 2008-as statisztika a felsőoktatási könyvtárak kivételével 2450 könyvtárat
regisztrált. A kutatásban vizsgált 76 könyvtári
honlap között 8 tudományos, 14 felsőoktatási, 9
speciális szakterületi és 45 közkönyvtár (a működési terület típusától függetlenül) vett részt. A
könyvtárak kiválasztása véletlenszerűen történt.
A vizsgálat két nagy csoportban, 12 kategóriában összesen 30 kritérium elemzését végezte el,
könyvtártípusonként összehasonlítható részeredményekkel. Az első nagy csoport a könyvtárak
online identitását vizsgálta 9 kategória alapján. A
második csoportban a könyvtárosok online identitás-vizsgálatára került sor 3 kategóriában.
Az 1. kategória az URL-cím elérhetőségeit vette számba 3 kritérium alapján. A 2. kategória a
könyvtár láthatóságát elemezte (bejövő linkek),
a fenntartó megjelenítésével együtt. A 3. a behálózottságot (kimenő linkek), a 4. a nyelvet,
az 5. a fotókat, a 6. az OPAC-ot, a 7. a térképes
elérhetőséget, a 8. a postai elérhetőségeket, címeket vette számba. A 9. kritérium a CI elemeit
foglalta magában: a névhasználat és megnevezés
pontosságát, a logo, a színek és az online folyóiratok értékelési szempontjait. A könyvtárosok
online identitásában a 10. kategória a névjegyek,
a funkciók, az e-mailes és telefonos elérhetőségek lehetőségeit vette számba. A 11. kategória
a könyvtárosok fotóival kapcsolatos információkat, a 12. kategória pedig a könyvtárosi profil
(szakmai önéletrajz) megjelenését tartalmazta.
Az 1. kategóriában a Szlovák Könyvtáros Egyesület, a LibInfo könyvtári portál és a Szlovák
Nemzeti Könyvtár oldalain az egyes könyvtárak
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URL-elérhetőségét vizsgálták. Az első két helyen a könyvtárak 80%-ot meghaladó arányban
szerepeltek, de a nemzeti könyvtár honlapján
nem érték el a 30%-ot. Utóbbi helyen csak a
KIS3G projektben közreműködő és közös integrált rendszert (VTLS Virtua) használó könyvtárak szerepelnek.
A 2. kategóriában a fenntartó és a könyvtár kölcsönös belinkelését elemezve a bejövő linkek 88,
a kimenő linkek 76, a kölcsönös linkelés 68%-os
arányt mutatott. Ennek a feltételnek a felsőoktatási és a speciális könyvtárak több szempontból
is 100%-osan megfeleltek.
A 3. kérdéskörben, a szervezeti behálózottság
szempontjából az összes vizsgált könyvtár más
könyvtárakra való hivatkozásában 63%-os, szakmai szervezetek esetén 32%-os, a keresőgépek/
böngészők esetén 13%-os, portálokkal kapcsolatban 63%-os, cégek esetén 64%-os, közösségi hálók kapcsán 14%-os hivatkozási arány jelent meg. A könyvtárak 60%-a hivatkozik más
könyvtárakra, portálokra és más szervezetekre.
Összességében alacsony volt a böngészőkre és
közösségi oldalakra való hivatkozás.
A 4., nyelvi kategória az idegen nyelven való
elérhetőséggel kapcsolatban 51%-os arányt állapított meg, amely egyértelműen az angol nyelvet
jelentette. A könyvtárak fele azonban kizárólag
szlovák nyelvű, ez a közkönyvtárakra egyértelműen jellemző adat. Francia és német nyelvű
elérési lehetőség csupán egy-egy esetben volt
jellemző.
Az 5. kategóriában az épületekkel kapcsolatos
fotók összesen 56%-os arányban, a belső terek
képei 76%-os arányban fordultak elő. A vizsgált
időszakban csupán szórványos esetekben volt lehetőség virtuális sétára a könyvtárakban. Főként
a tudományos könyvtárakra volt jellemző, hogy
az épületek fotói nagyobb számban fordultak
elő, mint a belső terekéi.
A 6-7-8. kategóriában jellemző adatok szerint
a honlapokon a könyvtárak 83%-a rendelkezik
OPAC-kal, 26%-a térképes elérhetőséggel és
100%-a postai címmel. A tudományos könyvtárak esetén az OPAC elérés 100%-os volt. A
térképes elérés azonban a fölérendelt testülettel
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rendelkező könyvtárak esetén sokszor a főtestület weblapján érhető el, ami nem képezte a
kutatás tárgyát.
A corporate identity szempontjai között a könyvtárak elnevezésének megjelenése 100%-os volt
minden könyvtártípusban. Az elnevezés azonosíthatósága azonban csak 51%-ot mutatott (nem
pontos név, rövidítések, névváltozatok, más hiányosságok miatt). Az identitás alapvető eleme
a megnevezés, a névhasználat, mely rendszerint
tartalmazza a tipológiai besorolást, a szervezet
jellegét, a szervezet nevét, a fenntartó megnevezését és a működési területet. A logo előfordulása 79%-ban volt jellemző. A színek 71%-os
arányban tükröződtek, az online folyóiratok csak
18%-ban voltak jellemzőek.
A könyvtárosok azonosításában a családnév és
a keresztnév fölvétele 83%-os volt, a funkció
88%-ban jelent meg. A telefonos és e-mailes
elérhetőség minden könyvtárban 100%-os eredményt mutatott. A könyvtárosok fotói között
különbséget tettek a vezetők és a munkatársak
között, előbbi elérhetősége mindössze 3%-ban,
utóbbi csupán 1%-ban volt jellemző. A szakmai
profil megjelenítése valamennyi könyvtárban
0%-os volt, vagyis egyetlen könyvtár sem felelt
meg ennek a kritériumnak.
Összességében a kutatás kiemelte az egyes
könyvtártípusokon belül a legjobb eredményt elért könyvtárak neveit. Jellemzően mindkét nagy
csoport vizsgálatában ugyanazok a könyvtárak
érték el a legjobb eredményeket (a tudományos
könyvtárak között a pozsonyi egyetemi könyvtár, a felsőoktatásban a liptószentmiklósi fegyveres erők felsőoktatási könyvtára, a speciális
könyvtárak közül a lőcsei vakok és gyengénlátók
szlovák könyvtára, a közkönyvtárak közül a
nagyszombati települési könyvtár). Valamen�nyi könyvtár 100%-osan teljesített két feltételt:
oldalaik az állam nyelvén, szlovákul készültek
és közölték a könyvtár megnevezését. A könyvtárosok identitásában is két kritérium lett 100%-os:
a telefon- és e-mail elérhetőség.
A kutatás hipotézisei közül valamennyi könyvtártípusban igazolódott az, hogy a könyvtárak
honlapjai jóval nagyobb figyelmet szentelnek
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a könyvtárnak, mint az ott dolgozó könyvtáro
soknak. A második hipotézis a corporate identity
90%-os arányát feltételezte, ez csak a könyvtárak elnevezésében lett érvényes, a többi kritérium 71-79%-os lett. A harmadik hipotézis a
könyvtárak más szervezetekkel való behálózottságában meghatározó jelenséget feltételezett, ez
négy kritérium esetén beigazolódott, de egy kritériumban elmaradt a várakozásoktól (szakmai
szervezetek, társaságok esetén csak 32%). A ne-

gyedik hipotézisben a kutatás feltételezte, hogy a
könyvtárak legalább 20%-ban hivatkoznak böngészőkre és közösségi oldalakra, ez alulmúlta a
várakozásokat, mindössze 12-13%-os volt.
A könyvtárosok vonatkozásában a könyvtárak
csak a minimális adatokra szorítkoznak, sem a
szakmai profil, sem a funkció, összességében a
humán erőforrás arculata nem jelenik meg kielégítően a vizsgált szlovákiai honlapokon.
(Prókai Margit)

Felhasználók és használat
Használat- és igényvizsgálat
249/2011
Comas, Rubén [et al.]: La búsqueda de información con fines académicos entre el alumnado universitario. – Bibliogr. In: Revista española de documentación científica. – 34. (2011) 1., p. 44-64.
Res. angol nyelven

Ennek megfelelően az internethasználat mes�sze meghaladja az egyéb források használatát
tanulmányi célú információkeresésre. Szükség
van tehát a hallgatók „dokumentációs kompetenciáinak” jobbítására, a könyvtár és a könyvtári
információforrások használatával kapcsolatos
stratégiai jártasság növelésére. Ez persze nem
zárja ki az internethasználatot, hanem kiegészíti
azt, elsősorban a „szigorúság”, a megbízhatóság
és a tudományos-tanulmányi információszükségletek jobb lefedése érdekében.

Tudományos-tanulmányi célú információkeresés
egyetemi hallgatók körében

Egyetemi hallgató; Felmérés; Használói szokások;
Információkeresés
A Baleár-szigetek egyetemének hallgatói körében végeztek felmérést, amely egyrészt a
hallgatók könyvtár- és internethasználati jártasságának önértékelésére, másrészt általában
a könyvtári szolgáltatások igénybevételére, és
különösen a könyvtári katalógus és az internet
tanulmányi célú használatára összpontosított.
A vizsgálat 1025 véletlenszerűen kiválasztott
egyetemi hallgatónak megküldött kérdőíven
alapult. Az eredmények szerint a hallgatók általában igen járatosnak tartják magukat abban,
hogy az internetet használják tudományos-tanulmányi célú információkeresésre, de nem
jártasak a hasonló célú könyvtárhasználatban.
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(Autoref. alapján)
250/2011
Corrall, Sheila – Keates, Jonathan: The subject librarian and the virtual learning environment :
a study of UK universities. – Bibliogr. In: Program.
– 45. (2011) 1., p. 29-49.
A szakreferens munkája a virtuális tanulási környezetben. Felmérés brit egyetemi könyvtárak körében

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használók képzése
-felsőoktatásban; Oktatás -számítógéppel; Szakreferens-szolgálat; Számítógép-hálózat
A virtuális tanulási környezet (virtual learning
environment = VLE) elterjedtségét a felsőoktatásban jól dokumentálja és népszerűsíti számos
kormányzati támogatási program az Egyesült
673

Királyságban, de arról még kevés empirikus
kutatás született, hogy mennyire vesznek részt
a szakreferensek a VLE-ben. Felmérés készült
annak vizsgálatára, hogy a VLE hogyan befolyásolja a szakreferensek munkáját, és mindazon
tényezők számbavételére, amelyek hatással lehetnek szerepükre az elektronikus információforrások szolgáltatásában és az információkeresési készségek fejlesztésében. A tanulmány célja
a felmérés eredményeinek bemutatása.
Elektronikus úton küldtek szét kérdőívet egy
kiválasztott 132 fős mintacsoportnak, amelynek tagjai hét brit egyetemen dolgoznak szakreferensként. A kérdőív többnyire zárt, speciális
kérdéseket tartalmazott kevés nyitott kérdéssel, a
válaszadási arány 43%-os (57 válaszoló) volt.
A VLE használata a szakreferensek körében
egyénenként és intézményenként változó. Befolyásolja a szakterület, az oktatókkal való együttműködés és a könyvtárosok viszonya a technika
alapú oktatáshoz. A JISC által támogatott projektek nagymértékben segítették a VLE használatát
azzal, hogy újra használható oktatási anyagok
jöttek létre, és fejlesztették a pedagógiai készségeket is. Döntő hatással van a szakreferensek
a VLE-ben való részvételére, ha az egyetemi
oktatók elismerik szerepüket a tanításban.
A kutatásra szánt idő korlátozta a tanulmány
léptékét és a minta nagyságát. A többnyire men�nyiségi megközelítés behatárolta a válaszok
részletességét és mélységét, de így is elegendő
mennyiségű adatot gyűjtöttek a szerzők ahhoz,
hogy megállapítsák a főbb trendeket és fontos
tényezőket, megvilágítsák a kulcskérdéseket.
A tanulmány empirikus bizonyítékot nyújt arról,
hogy a VLE hogyan befolyásolja a szakreferensek mindennapos munkáját, és javaslatot tesz
további kutatási területekre.
(Autoref.)
251/2011
Huang, Yun Kuei – Yang, Wen I.: Dissemination
motives and effects of internet book reviews. – Bibliogr. In: The electronic library. – 28. (2010) 6., p.
804-817.
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Az internetes könyvismertetések terjesztésének motívumai és hatásai

Felmérés; Használói szokások; Marketing; Recenzió; Számítógép-hálózat
A tanulmány célja a fogyasztóknak az internetes könyvismertetések terjesztésében való motívumainak jobb megértése, és egy feltáró vizsgálat bemutatása, melyet egy olyan empirikus
tanulmány követ, mely megpróbálja elemezni,
milyen hatással vannak ezek az okok a fogyasztók kommunikációs viselkedésére. A tanulmány
mind hagyományos, mind online fókuszcsoportokra támaszkodott, hogy minél szélesebb
perspektívából vizsgálhassa, miért terjesztik a
fogyasztók az internetes könyvismertetéseket.
A vizsgálat kiterjedt az internetes könyvismertetések terjesztőire is, melynek célja a terjesztői
viselkedés okai befolyásának és fontosságának
a mérése volt. A vizsgálat kutatási módszereinek pluralista megközelítése feltárta, hogy a fő
okok: a megosztás vágya, a negatív érzelmektől
való megszabadulás és a társadalmi interakció,
valamint az érintettség az, ami a fogyasztókat
internetes könyvismertetések terjesztésére késztette, és – kivéve a negatív érzelmektől való
megszabadulást – valamennyi indok pozitívan
hatott a terjesztői viselkedésre. Az eredmények
támpontként szolgálhatnak a könyvismertetések menedzselésében és marketingjében az internetes platformok tulajdonosai (pl. internetes
könyvesboltok vagy más üzletek) számára, akik
könyvismertetéseket közölnek. Az is várható,
hogy az internetes könyvismertetések jó könyveket tudnak ajánlani vagy a könyvtári könyvek
kölcsönzését reklámozzák, és remélhető az is,
hogy ez a tanulmány az ilyen promócióhoz is
referenciául szolgál majd. Az eWOM (electronic
word-of-mouth = személyes ajánlás elektronikus
úton) széles alkalmazása és releváns hozadékai
általánosan elismertek mind az egyének, mind
a vállalatok által. Ez a dolgozat feltárja a személyes ajánlás (WOM) motívumait és hatásait
az online könyvismertetésekkel kapcsolatban,
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és megfelelő javaslatokkal szolgál az illetékesek számára.
(Autoref.)
252/2011
Maceli, Monica – Wiedenbeck, Susan – Abels,
Eileen: The Internet Public Library (IPL) : an exploratory case study on user perceptions. – Bibliogr.
jegyzetekben In: Information technology and libraries. – 30. (2011) 1., p. 16-23.
Felmérés az Internet Public Library (IPL) használóiról

Egyetemi hallgató; Elektronikus könyvtár; Felmérés;
Használói szokások; Számítógép-hálózat
A University of Michigan könyvtártudományi
és informatikai intézete, Joe Janes professzor
irányításával 1995-ben, hallgatói szemináriumi projektként hozta létre az Internet Public
Library-t, a fizikai és a virtuális könyvtár hibridjeként. Ma a Drexel University iSchoolja
gondozza. Az online tájékoztatáson kívül magában foglalta az információs gyűjteményeket
(mint pl. referenszműveket és egy teljes szövegű dokumentumokat rendelkezésre bocsátó
„olvasótermet”), a fiataloknak szánt forrásokat,
valamint a más könyvtárak számára is elérhető
szolgáltatásokat, mindezt ingyenesen, a világhálón. Azóta már számos nagy gyűjteményt is létrehoztak (pl. az Egyesült Államok elnökeiről, a
gyerekeknek és kamaszoknak szóló KidSpace-t,
ill. TeenSpace-t, továbbá egy e-mailre alapozott
referensz szolgáltatást (a válaszokat önkéntes
könyvtárosok adják).
Az IPL eredetileg a hagyományos könyvtári
dokumentumok (folyóiratok, hírlapok, szövegek) elektronikus változatait tartalmazta, egy
e-mailes referensz szolgáltatással kiegészítve.
Az évek során számos pályázatot nyert el, és az
amerikai elnökökkel kapcsolatos összeállítása
különösen népszerűvé vált, az egyes közösségi
portálokon keresztül is (MySpace, Facebook,
Twitter stb.). Pedagógus- és könyvtáros-konfeKönyvtári Figyelõ 2011/3

renciákon ismertető füzeteket terjesztettek, és
egy IPL-segédletet is készítettek.
Azóta az információs világ sokat változott,
megjelentek a keresőrobotok, a hagyományos
könyvtári szolgáltatások háttérbe szorultak. Egy
2005-ös OCLC-felmérésből kiderült, hogy a
használók 84%-a kezdte a keresést a keresőrobotokkal (pl. Google), és mindössze 1 százalékuk a könyvtárban; a könyvtárosokhoz fordulás
helyett legtöbben az önkiszolgálást választották;
a könyvtárat még mindig elsősorban a könyvvel rokonították; a könyvtárak elektronikus
dokumentumairól kevesen tudtak. A főiskolai
hallgatókkal kapcsolatos társkutatás is hasonló
eredményeket mutatott (az internetes keresések
és az információs önkiszolgálás előnyben részesítése). D’Elia és munkatársai 2002-ben az
internet és a közkönyvtárak használatát vetették össze. Megállapították, hogy akik az egyik
területen aktívabbak, azok a másik területen is,
a könyvtárban hiányolják a gyors hozzáférést,
viszont a megbízható tájékoztatás, a nyugalmas
környezet, valamint a gyerekeknek kialakított
terek és szolgáltatások miatt a valóságos könyvtárat is értékelik. Az IPL-nek elsősorban a tájékoztató szolgálata volt kiemelkedő (2008-ban
14 ezer referensz kérdés és majdnem 10 millió
meglátogatott weboldal). A használók oldaláról
azonban eddig nem vizsgálták a szolgáltatást.
A vizsgálat tíz főiskolai hallgatóval készített
mélyinterjúból állt. Ők mindannyian használták (az adott pillanatban vagy korábban) a közkönyvtárat. A megkérdezettek kevéssé voltak
tisztában az Internet Public Library fogalmával;
meg voltak elégedve a szolgáltatás hozzáférhetőségével; több e-könyvet, tudományos adatbázist, online folyóiratot és hírlapot, DVD-ket és
CD-ket igényelnének; igényt tartanak egy chat
jellegű online tájékoztató szolgálatra. Az internetes közkönyvtárat otthonról is el kell tudni
érni, többen a könyvterjesztők weboldalait (pl.
Amazon, AbeBooks) tekintették mintának. Az
ideális IPL-nek annyi információt kellene tartalmaznia, mint a Wikipédiának, ugyanakkor az
információnak olyan hitelesnek kell lennie, mint
amilyent a könyvtárosok közvetítenek. Olyan
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könnyen kell tudni kezelni, mint a Google-t, de
a találatoknak relevánsabbnak kell lenniük.
2010-ben az IPL egybeolvadt a Librarians’
Internet Index-szel, és ezáltal létrejött az ipl2.
Az új szolgáltatással kapcsolatban is terveznek
felmérést.
(Mándy Gábor)
Lásd még 233, 259

TRÁVNÍČEK, Jiří: Nad druhým reprezentativním
výzkumem čtenářů a čtení v ČR : jací jsme čtenáři?
In: Čtenář. – 63. (2011) 3., p. 83-86.
Második reprezentatív olvasás- és könyvtárhasználati kutatás Csehországban. Milyen olvasók
vagyunk?
Felmérés; Könyvtárhasználat; Olvasási szokások;
Olvasásvizsgálat; Szolgáltatások használata

Olvasáskutatás
253/2011
Howard, Vivian: The importance of pleasure reading in the lives of young teens : self-identification,
self-construction and self-awareness. – Bibliogr. In:
Journal of librarianship and information science. –
43. (2011) 1., p. 46-55.
Az olvasás mint szabadidős tevékenység jelentősége a tizenévesek körében: az önazonosság, önfejlesztés, önismeret elősegítése

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Olvasási szokások;
Olvasásvizsgálat; Szabadidő felhasználása
A cikk arról a kutatásról számol be, amelyet
egy kelet-kanadai városban végeztek az olvasás
mint szabadidős tevékenység szerepéről a 12-15
éves korosztály körében. Ennek az olvasásnak
három főbb funkciója van: elősegíti a tanulmányi előmenetelt, a társadalmi szerepvállalást és
a személyes fejlődést. A tizenévesek, akárcsak a
felnőttek, szabadidős olvasmányaikat öntudatlanul a mindennapi élet információkeresési eszközeként, valamint személyes okokból használják,
melyeket a tanulmány részletesen kifejt. Ezek az
olvasmányok betekintést nyújtanak a tizenévesek számára a felnőtt kapcsolatok, a személyes
értékek, a kulturális identitás, a fizikai biztonság,
az esztétikai ízlés világába, megismerik általuk
a fizikai világot, mindez segíti őket a felnőtté
válás során.
(Autoref.)
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254/2011

Richter, Vít: Nad druhým reprezentativním výzkumem čtenářů a čtení v ČR : jak navštěvujeme a
využíváme knihovny? In: Čtenář. – 63. (2011) 3.,
p. 86-90.
Második reprezentatív olvasás- és könyvtárhasználati kutatás Csehországban. Könyvtárhasználati
szokások

Felmérés; Könyvtárhasználat; Olvasási szokások;
Olvasásvizsgálat; Szolgáltatások használata
Csehországban 2010-ben végeztek olvasáskutatási reprezentatív felmérést a 15 év fölötti
lakosság körében. A 2007-es első kutatás megállapította, hogy a csehek nagyon erős olvasási
kultúrával rendelkeznek és nagy százalékuk a
nyilvános könyvtárak használója. Az olvasás
legfőbb húzóereje a képzettség, és a nemi különbség a cseheknél erősebb, mint bárhol Európában.
A 2010-es felmérésben 1550 válaszadó az ország 225 településéről vett részt. Csehországban
a lakosság 79%-a olvas el évente legalább egy
könyvet (a férfiak 73, a nők 85%-a). Naponta átlagosan 38 percet fordítanak olvasásra (2007-hez
képest ez 3 perccel csökkent). Évente legalább
1 könyvet vásárol a lakosság 46%-a (2007-ben
ez 71%!). A háztartásokban átlagosan 245 könyv
található (2007-ben 274), csak 2% állította, hogy
nincs könyv otthonában.
A lakosság 38%-a látogat meg évente legalább 1
nyilvános könyvtárat (a férfiak 28, a nők 47%-a).
A könyvtárhasználat a 15-24 éves korosztályra a
Könyvtári Figyelõ 2011/3

legjellemzőbb. A lakosság 68%-a (nők 78%-a, a
férfiak 57%-a) olvas évente legalább egy szépirodalmi művet. Az interneten (amely háromszor
közkedveltebb médium a könyveknél) legtöbben
(53%) a híreket olvassák.
A könyvtárhasználati felmérés a nyilvános
könyvtárak és a könyvtári szolgáltatások jellemzőit mutatja. A 15 év feletti cseh lakosság 38%-a
látogatta a nyilvános könyvtárakat.
Egy korábbi (1996-os) hasonló kutatáshoz képest jelentősen nőtt a könyvtárhasználók száma,
26%-ról 40%-ra. 1996-ban a lakosság 22%-a
egyáltalán nem használta a könyvtárakat, ez az
arány 2010-re 34%-ra növekedett. 1996-ban a
férfiak negyede nem járt könyvtárba, 2010-ben
már 45%-uk. Ez a mutató a nők körében is nőtt:
17%-ról 24%-ra. A könyvtárhasználatot erősíti a
végzettség, az olvasási intenzitás pedig szorosan
összefügg a könyvtárhasználattal.
A könyvtárba járásról a lakosság harmada leszokott, a képzettebbek (érettségi vagy felsőfokú végzettség) 34%-a, az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők ötöde (20%). Soha nem
járt könyvtárba az alacsonyabb végzettségűek
fele (49%), a magasabb végzettségűek ötöde
(22%).
A lakosság 52%-a könyvtárhasználó, többségük
elégedett a szolgáltatásokkal (41%), 3% kritikus, 8% fele arányban elégedett. Az elégedett
könyvtárhasználók többsége ismeri és értékeli
a könyvtári szolgáltatásokat.
A nemi különbségekre jellemző, hogy a férfiak
jóval nagyobb arányban használnak elektronikus
információszolgáltatásokat (20%), mint a nők
(12%). A nők viszont gyakoribb rendezvénylátogatók (23%), mint a férfiak (14%).
Miért nem használják a könyvtárat? A korábbi
könyvtárhasználók időhiánnyal indokolják távolmaradásukat (69%), mástól kölcsönöz olvasnivalót 56%, nincs miért könyvtárba járni 47%
szerint, inkább megvásárolja a könyvet (42%),
otthon van szüksége a könyvre (48%). Minden
negyedik korábbi használó szerint nincsenek
olyan könyvek, amire szüksége lenne, és nincsenek új könyvek. Minden hatodik válaszadónak
Könyvtári Figyelõ 2011/3

nem megfelelő a nyitvatartási idő, kisebb százalékokban pedig egyéb okok szerepeltek.
A felnőtt lakosság 28%-a leszokott a könyvtárhasználatról, 34%-a soha nem is igényelte. A
nyilvános könyvtár használatával kapcsolatban a
korábbi könyvtárhasználók 50%-a egyértelműen
elutasította a megkeresést azzal, hogy nem akar
nyilvános könyvtári szolgáltatásokat igénybe
venni. A korábbi használóknak csupán 3%-a
adott pozitív, igen választ, 47% pedig megengedő, lehetséges, talán választ arra a kérdésre,
hogy megújítaná-e könyvtári tagságát.
Összességében az elmúlt 15 évben a könyvtárakban nőtt a felnőtt használók aránya (38%),
de az elmúlt években jelentősen emelkedett
azok száma, akik soha nem jártak könyvtárba
(34%), ezek közül kritikus a férfiak aránya: 45%.
A könyvtárhasználók nagy többsége elégedett a
könyvtári szolgáltatásokkal.
(Prókai Margit)

Használók képzése
255/2011
Miller, Robert [et al.] : Library-led faculty workshops : helping distance educators meet information
literacy goals in the online classroom. – Bibliogr. In:
Journal of library administration. – 50. (2010) 7/8.,
p. 830-856.
Könyvtár által irányított oktatói műhelybeszélgetések: a távoktatók segítése az információs műveltség
átadásában

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Használói szokások; Használók képzése -felsőoktatásban; Távoktatás
A Maryland University College (távoktatási)
egyetemén (UMUC) a könyvtárosok dolgoztak ki és vezettek le néhány napos, aszinkron
online műhelybeszélgetéseket az oktatók számára. Ezeken az oktatók megtanulják, hogyan
lehet az információs műveltség céljait elérni a
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virtuális tanteremben. Gyakorlati foglalkozások
és kollégáikkal folytatott beszélgetések során a
résztvevők megismerik az egyetem információs
műveltségi követelményeit, a könyvtár forrásait
és szolgáltatásait, az ingyenes webes eszközöket,
és azt is, hogyan lehet a feladatokat úgy kialakítani, hogy a diákoknak könyvtári kutatómunkát
kelljen hozzá végezniük. Az UMUC könyvtár
által irányított oktatói műhelybeszélgetések
növelték a könyvtár láthatóságát, valamint ja-

vították az oktatók és a könyvtárosok közötti
együttműködést. A cikk öt műhelybeszélgetést
ismertet, részletezve a témákat és a lebonyolítást
is, és bemutatja azt is, miképpen tudják a könyvtárosok segíteni a távoktatókat abban, hogy az
online tanteremben a diákok minél jobban elsajátítsák az információs műveltséget.
(Autoref.)
Lásd még 250

Információelôállítás, -megjelenítés és
-terjesztés
Digitalizálás
256/2011
Wagner, Bettina: Die ältesten Drucke im Internet :
vom lokalen Inkunabelkatalog zu einem koordinierten
nationalen Digitalisierungsprojekt In: Zeitschrift für
Bibliothekswesen und Bibliographie. – 58. (2011) 1.,
p. 19-27.
Res. angol nyelven
A legrégibb nyomtatványok az interneten. A helyi
ősnyomtatvány-katalógustól a koordinált, országos
digitalizálási projektig

Bibliográfiai számbavétel; Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Ősnyomtatvány; Ősnyomtatvány-bibliográfia
A Német Kutatási Társaság (DFG) több mint
húsz éve támogatja azt a Bajor Állami Könyvtárban működő szerkesztőségi hivatalt, amely
a British Library ősnyomtatvány-katalógusa
(Incunabula Short Title Catalogue=ISTC) számára rögzíti a német anyagot. E vállalkozás kö678

zelgő befejeződése adott alkalmat a szerzőnek
arra, hogy áttekintse az ősnyomtatványok feldolgozásának jelenlegi helyzetét helyi, regionális és
nemzetközi nézőpontból. Az elmúlt évtizedben
számos ősnyomtatvány-digitalizálási projekt
egészítette ki ezeket a gyakran hosszú távú katalogizálási vállalkozásokat. A DFG támogatásával a Bajor Állami Könyvtár állományából több
mint 4 ezer ősnyomtatványt digitalizáltak 2008
óta. A tanulmány bemutatja, milyen következményekkel jár az ősnyomtatványok feldolgozása
a közös katalógusokban és a helyi OPAC-okban,
mit jelent e források hálózati összekapcsolása,
és perspektívát vázol föl a német könyvtárakban
őrzött ősnyomtatványok jövőbeni koordinált digitalizálására.
(Autoref.)
257/2011
Woldering, Britta: The new renaissance In: Dialog mit Bibliotheken. – 23. (2011) 1., p. 25-30.
Új reneszánsz - európai ajánlások a digitalizálásról
Könyvtári Figyelõ 2011/3

Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Megőrzés
Mibe kerül az európai kulturális örökség digitalizálása? Megoldható-e közpénzből? Hogyan
lehetne maximálni a hozzáférést? Ezekre és
számos további kérdésre kellett ajánlások formájában 2010 végére a Bölcsek Tanácsának,
a Comité des Sages-nak válaszolnia. (Tagjai
Maurice Lévy, a Publicis reklám- és kommunikációs cég elnök-vezérigazgatója, Elisabeth
Niggemann, a Német Nemzeti Könyvtár igazgatója és az Europeana Alapítvány elnöke, és
Jacques De Decker író, a belgiumi Királyi Akadémia francia nyelv és irodalom tagozatának
örökös titkára voltak.) Őket Neelie Kroes, az
Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke és Androulla Vassiliou, az Európai
Bizottság oktatásért és kultúráért felelős biztosa
kérte fel szakértőként 2010 áprilisában. Az elkészült jelentés nemcsak a bizottság hozzáértésére
támaszkodott, hanem az érdekeltek, politikusok,
műszaki cégek, érdeklődők véleményét is kikérte, számos konzultációt tartott, online felmérést
végzett, továbbá tanulmányozta a tagállamok
digitalizálási szakértői csoportjának éves és a
digitális könyvtárak szakértőinek 2009. évi jelentését is.
A tanács elkészült jelentése (The New Renais
sance = Az új reneszánsz) szerint Európa kulturális örökségének online elérhetővé tételével új
korszak, a „digitális reneszánsz” veheti kezdetét,
s felszólítja a tagállamokat, tegyenek lépéseket a
könyvtáraikban, levéltáraikban és múzeumaikban fellelhető gyűjteményeik online elérhetővé
tételéért, valamint hangsúlyozza annak előnyeit, ha Európa kultúrája és tudásanyaga könnyen
hozzáférhetővé válik. Emellett rámutat a digitalizálás lehetséges gazdasági előnyeire, amelyek
– akár közintézmények és magáncégek összefogásával, ún. PPP konstrukcióban – pl. az idegenforgalom, a kutatás és az oktatás ágazatában is
innovatív szolgáltatások formájában jelentkezhetnek. A jelentés támogatja a digitális menetrend azon célkitűzését, amely az Europeana, az
európai digitális könyvtár megerősítését szolgálKönyvtári Figyelõ 2011/3

ja, s megoldási lehetőségeket javasol a szerzői
jogvédelem alatt álló művek online elérhetővé
tételéhez. A jelentés fontosabb megállapításai és
ajánlásai a következők:
––Az Europeana-portálnak központi szerepet kell
betöltenie Európa kulturális öröksége kapcsán.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a
közpénzen digitalizált anyagok elérhetővé
váljanak itt, és 2016-ig valamennyi köztulajdonban álló fontos művet az Europeana rendelkezésére bocsássák. A kulturális intézményeknek, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak tevékenyen és széles körben elő kell
mozdítaniuk az Europeana ügyét.
––A szerzői jogvédelem alatt álló, de kereskedel
mi forgalomban már nem kapható művekhez
online elérést kell biztosítani. Elsősorban a
jogtulajdonosok feladata e művek digitalizálása és hasznosítása. Ha azonban a jogtulajdonosok ezt nem teszik meg, a kulturális intézményeknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy
digitalizálhassák és – a jogtulajdonosoknak
fizetett díj ellenében – a nyilvánosság számára elérhetővé tehessék ezeket.
––Az EU-nak mielőbb szabályokat kell hoznia az
árva, azaz olyan művekre vonatkozóan, amelyek jogtulajdonosai ismeretlenek. (A jelentés
minden megoldást nyolc alapfeltételhez köt.)
––A tagállamoknak jelentősen növelniük kell a
digitalizálásra szánt finanszírozás mértékét
annak érdekében, hogy a jövőben munkahelyeket hozzanak létre és előmozdítsák a növekedést. 100 kilométernyi út megépítéséhez
szükséges forrás már például fedezné az EU
könyvtáraiban fellelhető könyvek 16%-ának,
illetve az uniós tagállamok kulturális intézményeiben elérhető audiotartalom egészének
digitalizálását.
––A digitalizálás terén elő kell segíteni a PPP-t,
amelyeknek átláthatónak, nem kizárólagosaknak és mindenki számára méltányosaknak kell
lenniük, és országhatártól független elérést
kell biztosítaniuk a digitalizált anyagokhoz
mindenkinek. (Célszerű lenne, ha a magánszféra legfeljebb hét évig élvezné egy-egy digitalizált anyag előnyös használatát.)
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––A gyűjtemények digitális formátumban va
ló megőrzésének biztosítása érdekében az
Europeanának e kulturális anyagok egy-egy
példányát archiválnia kell. Emellett ki kell
dolgozni egy rendszert, amely lehetővé teszi,
hogy csak egyszer kelljen beszolgáltatni azokat a kulturális anyagokat, amelyekről jelenleg több országban kell kötelespéldányt letétbe helyezni.
Az ajánlások az Europeana fenntartható finanszírozási modelljének 2012-ig történő kidolgozására vonatkozó bizottsági terv szempontjából
is hasznosak. A jelentés magyarul is elolvasható a http://ec.europa.eu/information_society/
activities/digital_libraries/ címen (a Comité des
Sages almenüben).
(Murányi Lajos)
Lásd még 223, 224, 225, 268

Adatbázisok
258/2011
Jacsó Péter: The JISC Academic Database Assessment Tool : virtues and vices. – Bibliogr. In: Online information review. – 34. (2010) 5., p. 806-814.
A tudományos adatbázisok értékelésére szolgáló
eszköz, az ADAT (Academic Database Assessment
Tool) erényei és hibái

Adatbázis; Átfedés; Elektronikus folyóirat; Gyűjtőkör
A JISC (Joint Information Systems Committee)
a felsőoktatást és a továbbképzést finanszírozó
tanácsok szakértői testülete Anglia, Skócia és
Wales, valamint Észak-Írország Oktatási Minisztériuma számára azokban a témákban, melyek az oktatás és a kutatás területén az információs és kommunikációs technológia használatával kapcsolatosak. A bizottság praktikus digitális
információs termékeket és szolgáltatásokat kínál
a főiskoláknak és az egyetemeknek (www.jisc.
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ac.uk/aboutus/whoweare/valueimpact.aspx) számos nagyléptékű projektjük számára. A JISC
ADAT (a Közös Információs Rendszerek Bizottsága Tudományos Adatbázis-értékelő Eszköze, melyet a DataSalon készített) a creative
commons licencegyezmény keretében ingyenesen hozzáférhető az egész világon mindenki, tehát nem csak a JISC tagjai számára. A tanulmány
ismerteti az eszköz fő jellemzőit, előnyeit és hiányosságait. A Tudományos Adatbázis-értékelő
Eszköz (Academic Database Assessment Tool =
ADAT) 14 bibliográfiai és 9 teljes szövegű adatbázis folyóiratanyagának adatait tartalmazza.
Ezek közül 20 adatbázis a felsőoktatási könyvtárakban az egész világon a legnépszerűbb. A
szerző, aki tanárként és használóként régóta
foglalkozik adatbázisokkal, néhány alapvető
módosítást javasol, mely által jobban alkalmazhatnák minden könyvtártípusban ezt az eszközt,
segítségével könnyebben lehetne kiválasztani
azokat az adatbázisokat, amelyek megfelelnének
dokumentumforrásaik és szoftverplatformjuk
miatt is. Az adatok ugyanis sokszor hiányosak
vagy tévesek. Az ADAT ígéretes eszköz, a JISC
pedig olyan szervezet, amelyik azt kezelni is
tudja, de jelenlegi formájában nem tud eleget.
A felhasználónak részletesen ismernie kellene,
milyen folyóiratokat milyen feltártságban talál
az adott, összehasonlítandó adatbázisokban, és
nem csak azt, hogy mettől meddig. Az is lényeges, mi nincs az adatbázisban: ennek ugyanis komoly következményei lehetnek; pontosan tudni
kell, hány folyóiratrekord van az adott adatbázisban. Ez a közel 100 ezer folyóirat esetében
lehetetlennek látszik, de leszűkíthető lenne az
„élő” folyóiratokra, és automatizálni is lehetne a
keresést makrók segítségével (a létező folyóiratcímeket és/vagy ISSN-eket használva) a találati
számokat úgy megjelenítve, hogy a különböző
adatbázisokban elérhető folyóiratok valós különbségei kitűnjenek. A tanulmány szól a JISC
ADAT hibáiról és erényeiről, de csak a folyóira
tok reprezentációjának kérdésére koncentrál.
(Autoref. alapján)
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Audiovizuális, elektronikus, optikai
információhordozók
259/2011
Aaltonen, Mari [et al.]: Usability and compatibility
of e-book readers in an academic environment : a
collaborative study. – Bibliogr. In: IFLA journal. – 37.
(2011) 1., p. 16-27.
Res. francia, német, spanyol és orosz nyelven
Az e-könyv olvasók használata egy egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyv; Felmérés;
Használói szokások
Már jó néhány egyetemi könyvtárban kipróbálták a digitális anyagok elektronikus olvasókészülékeken vagy táblagépeken történő kölcsönzését. A tapasztalatokról számos beszámoló
született, amelyeknek konklúziói nagyjából
megfelelnek a finn Aalto University Library által végzett kutatásban szerzetteknek. Az ő céljuk annak kiderítése volt, hogy mely tartalmak,
milyen formátumban és milyen platformon történő szolgáltatása lenne a legmegfelelőbb olvasóik számára.
Az Aalto University Library 8300 használójának több mint 50 ezer e-könyv áll rendelkezésére, amelyeket a könyvtár 13 szolgáltatótól
szerez be. 2009-ben pedig kísérletképpen ötféle
e-könyv olvasót (Foxit eSlick, Bookeen Cybook
Opus, BeBook, Amazon Kindle, Sony Reader
Touch Edition), valamint egy iPad táblagépet
vásároltak.
A vizsgálat során először a terjesztők között készítettek felmérést arról, hogy az általuk kínált
e-könyvek mennyire kompatibilisek az e-olvasókkal. A 17 megkérdezett közül az Elsevier, az
RSC, az Ellibs, a Morgan & Claypool, a SPIE
Digital Library, a DawsonEra, az Ebrary és a
Myilibrary adott kimerítő választ a megkeresésre. Bár helyenként kissé ellentmondásos információkat közöltek, szinte mindegyik úgy nyilatKönyvtári Figyelõ 2011/3

kozott, hogy elektronikus könyveik elérhetők,
letölthetők és megőrizhetők e-olvasón is, bár
ez általában nem szerepel a licencszerződésben.
Négy cég nem alkalmaz DRM (Digital Rights
Management) védelmet, anyagaikat PDF formátumban szolgáltatják, mely a legtöbb e-olvasóval
kompatibilis, és interneten keresztül számítógép
segítségével letölthető. A többi szolgáltató által
kínált szigorú DRM védelemmel ellátott anyagokhoz való hozzáférés ennél sokkal bonyolultabb, több lépést és technikai feltételt igényel,
ráadásul sok esetben sikertelen volt.
Az e-reader előnye, hogy hordozható, könyvek
százainak-ezreinek tárolására alkalmas, a papírhoz hasonló képernyője az eInk technológiának
köszönhetően kíméli a szemet, valamint nagyon
alacsony az energiafogyasztása. Az e-könyv
olvasók tanulásban való használhatóságának
felmérésére használói vizsgálatot végeztek öt,
master fokú tanulmányokat végző diák bevonásával, akik hét héten keresztül tesztelték a készülékeket. Tapasztalataikat, megjegyzéseiket,
véleményüket blogbejegyzésekben dokumentálták, majd egy csoportos interjún összegezték.
Az Amazon Kindle gép használója időközben
feladta a kísérletezést a dokumentumok transzformálásának lassúsága és nehézkessége miatt.
Valamennyien „számítógépszerűbb” működést
vártak a készülékektől. Tanuláshoz nem elég
célszerű, sokkal megfelelőbb irodalmi művek
olvasásához. Táblázatok, diagramok, színes grafikák megjelenítésére, keresésre, jegyzetelésre
nem alkalmas, nehézkes a hivatkozások közötti
ide-oda lapozás, a megjegyzések és könyvjelzők elhelyezése, és kicsi az olvasófelület. A
szigorú feltételeket szabó DRM kezelése különösen bonyolult, így a diákok sokszor először
az interneten próbálták a keresett dokumentum
szabad hozzáférésű változatát megtalálni. Ös�szességében úgy ítélték, hogy az e-könyvek
használatához a számítógép alkalmasabb a tanulás során.
Az amúgy is sokkal rugalmasabb működésű
táblagépek az e-könyv olvasók komoly vetélytársai lehetnek, főleg ha olyan vonzó, újszerű
platformon működnek, mint például a Copia,
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mely az olvasást közösségi élménnyé képes tenni. A további vizsgálatoknak tehát nem csak az
e-könyv olvasókra kell irányulniuk, hanem ki
kell terjedniük az egyre növekvő népszerűségű
táblagépekre is.
(Fazokas Eszter)
260/2011
Dammert, Lauri: Sähkökirja muuttaa kirjastoon : ja
kirjastoa In: Kirjastolehti. – 103. (2010) 3., p. 9.
Az e-könyv megjelenése lényeges változásokat
hozhat a könyvtárakban

Elektronikus könyv; Könyvtárosi hivatás
Az elektronikus könyvek és hozzá tartozó
e-könyv olvasók maholnap olyan általánosak
lesznek, mint a mobiltelefonok.
A felhasználók, különösen a fiatalabb nemzedék
körében különösen népszerűek az ilyen típusú
könyvek az olcsóság, a hordozhatóság, a tartalmak könnyű hozzáférhetősége miatt. A nem is
olyan távoli jövőben a könyv valójában inkább
digitális termék lesz, melynek őse a jelenlegi ún.
e-könyv lesz minden bizonnyal.
Az e-könyv olvasókat bizonyára sokoldalúan
lehet majd használni, funkciókban gazdag kis
készülékeket fognak tervezni. Az elterjedésük
viharos gyorsasággal fog bekövetkezni már a
közeljövőben is, hasonlóan a mobiltelefonok
robbanásszerű fejlődéséhez, ill. elterjedéséhez.
A változás óriási mértékben fogja érinteni a
könyvtárak működését. Az e-könyvek első „áldozatai” az oktatási- és kutatóintézetek könyvtárai, a szakkönyvtárak lesznek. A tetemes számú
tudományos művet és tankönyvet papíralapon
kinyomtatni és egyedi nyomtatványként piacra dobni – drága mulatságnak fogják tekinteni,
ezért aztán eleve digitalizált formában jelennek
meg a művek. Természetesen le lehet majd a
„könyveket” tölteni valamely központi szolgáltatás formájában. Eközben a könyvtárak megszokott polcai kezdetben lassan, majd egyre
gyorsuló ütemben fognak kiüresedni. A könyv682

tárosi munkaerőpiac jelentősen beszűkülhet,
mivel a digitális könyvtár majd csak digitálisan
kiképzett szakszemélyzetre tart igényt.
Ahogyan a könyvtárosi szakmai tudásra nem
lesz majd szükség igazán, ugyanúgy el fog tűnni
a könyvtáros kollégák szakmai felkészültsége az
olvasók, az emberi kapcsolatok viszonylatában
is. Az új technológia nem kívánja meg az eszközök hozzáértő, intelligens kezelését, csupán
egy megfelelően „lebutított” eszközkezelés jöhet szóba. Emberi hozzáértést igénylő „gépek”
helyett az emberi agynál sokkal hatékonyabb,
célirányos, ma még ismeretlen „kütyük” fognak
tért nyerni, amelyek funkciója a felhasználói
igények megfejtése, értelmezése lesz
A szerző szerint a könyvtáraknak mindenképpen
alkalmazkodniuk kell az újfajta szerepkörhöz,
változtatni kell az információs technikákon, így
azok eleve az információkeresés tudásközpontjává válhatnak. Ami a működést illeti, a könyvtárosoknak mindenképp ajánlatos elmélyülni és
jártasságot szerezni ezekben a technológiákban.
Hasznos lehet ugyanakkor a témával kapcsolatban az olvasókkal fenntartott aktív párbeszéd is.
Jelenleg Finnországban Espoo-ban és Turkuban
van már e-könyv kölcsönzési lehetőség.
A digitális fejlesztések révén így válhat a könyvtárosból képzett információs szakember, és a
könyvtár is megmarad a helyi közösségben mint
az információáramlás legfontosabb csomópontja. A könyvtárak így tudnak a jövőben is közösségi találkozóhelyként funkcionálni, fennmaradni és minden tudás ingyenes forrását jelentik a
közösség számára – híven a könyvtárak eredetileg is elgondolt nemes hivatásához.
(Kránitz Lászlóné)
261/2011
Slater, Robert: Why aren’t e-books gaining more
ground in academic libraries? : e-book use and perceptions : a review of published literature and research. – Bibliogr. In: Journal of web librarianship.
– 4. (2010) 4., p. 305-331.
Miért nem jut nagyobb szerephez az e-book a felsőKönyvtári Figyelõ 2011/3

oktatási könyvtárakban? E-könyv használat és vélemények: a vonatkozó szakirodalom áttekintése

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyv; Használói szokások; Szakirodalmi szemle (forma)
Az e-könyveknek mára az egyetemi könyvtári
gyűjtemények jelentős részét kellene képezniük.
A cikk a szakirodalom segítségével arra keresi
a választ, vajon miért nem jutott eddig nagyobb
szerephez az e-book a felsőoktatási könyvtárakban. A használók nem szívesen választják az
e-könyveket, egyrészt mert használatuk eltér a
többi elektronikus forrásétól, másrészt a számtalan váratlan korlátozás miatt, melyek azonban
nem a formátum velejárói. Ezek gyakran szándékos, a digitális jogkezelő technikákkal megvalósított korlátozások. A könyvtárosok nem
szívesen vásárolnak e-könyveket, mert a keresett
könyv gyakran nem érhető el elektronikusan,
mert az áruk vagy az e-könyv csomagok összetétele kevésbé vonzó, mint a nyomtatott változat, vagy mert a rendelésük nehezen illeszkedik
a normál beszerzési ügymenetbe.
(Autoref.)
262/2011
Zimerman, Martin: E-readers in an academic library setting. – Bibliogr. In: Library hi tech. – 29.
(2011) 1., p. 91-108.
E-könyv olvasók a felsőoktatási könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyv; Felmérés;
Információtechnológia; Olvasási szokások
A piacon aktuálisan vagy hamarosan beszerezhető e-könyv olvasókról és az e-könyvek
használatáról szóló szakirodalom áttekintésével
indul a cikk. Az úttörők 2008-ban a Penn State
University egyetemi könyvtárosai voltak, akik
a Sony céggel társultak száz e-könyv olvasó
beszerzésére. Az első közkönyvtári alkalmazás
(Sparta, N.J.) Kindle-készülékekkel valósult
meg: szövegeket töltöttek le rájuk és a készüKönyvtári Figyelõ 2011/3

lékeket kölcsönözték. A felsőoktatási könyvtárak sokat tettek a technika kipróbálásáért: eleve feltöltöttek rájuk például szabadon elérhető
szövegeket, felmérték a használatot, tesztelték
a különböző márkájú eszközöket. Az e-könyvek
előnyei között tartják számon a környezet kímélését és a hordozható formátumot.
Az e-könyvek népszerűsége és az e-könyv olvasók választéka egyre nő; vannak jól és kevésbé
ismert forgalmazók. A könyvtárak szempontjából megfontolandók a következők: drága a
hardver beszerzése és pótlása, hasonlóképp a
tartalom, az elektronikus fájlok megvásárlása. A
készen kapható e-könyvek többsége a népszerű
szépirodalom kategóriájába tartozik. Szükség
lenne iskolai tananyagokra ebben a formátumban, és lehetővé kéne tenni az olvasók számára
a jegyzetkészítést.
Az e-könyvekkel kapcsolatos jogi kérdések
egyike a digitális jogkezelés (DRM), amelyet
annak megakadályozására fejlesztettek ki, hogy
a digitális alkotásokat egyszerre több számítógépen használják, vagy az első másolat installálása után tovább másolják. A Digital Millennium
Copyright Act elnevezésű jogszabály mindennek
a tilalmát és büntetési tételét rögzítette, kitérve
a kinyomtatással és a kivágással-beillesztéssel
kapcsolatos kérdésekre is.
Elkerülhetetlen a hardver és szoftver szabványosítása: hogy egy-egy digitális fájlt különböző
eszközökön el lehessen olvasni (OCF, EPUB).
Az okostelefonok és az egyszerű mobiltelefonok is adaptálhatók az e-könyv olvasókhoz. Az
e-könyv olvasó legújabb versenytársa az iPad,
amely nagyméretű és nagy felbontású, színes
képernyővel, hosszú élettartamú akkumulátorral rendelkezik, könnyű a súlya és egy kézzel
lehet működtetni.
A cikk második részében egy felsőoktatási
könyvtárak körében végzett anonim, e-mailes
felmérés eredményeit ismerteti. 2009 végén
1800-nál több könyvtárvezetőt kérdeztek meg.
237-en válaszoltak, közülük 58-an rendelkeztek
e-olvasóval. A vizsgálatot a Sony Reader- és az
Amazon Kindle-olvasókra korlátozták. A felmérés szerint az e-könyv olvasókat túlnyomórészt
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szórakozási célra, kísérleti jelleggel használják;
egyelőre még kevés a megfelelő oktatási tartalom. Áruk nullától (pl. ajándék esetében) 490
dollárig terjedt, maguk az e-könyvek nullától 30
dollárba kerültek. A legtöbben elégedettek voltak a készülékkel, az adott márkát is beleértve,
és mások számára ajánlanák beszerzését. Akik
nem rendelkeztek e-könyv olvasóval, azok nem
is gondolkoznak a megvásárlásán, elsősorban
azért, mert drágának találják (az elfogadható árat
100 dollár körül határozták meg). Az árak esése
akkor lesz majd várható, amikor a második és
harmadik generációs készülékek, és ezzel együtt
az olcsó, használt első generációs e-könyv olvasók megjelennek a piacon. A különböző készülékek eltérő letöltési lehetőségeket nyújtanak. A
képernyő mérete és a színskála döntő szempont
lehet a vásárlásnál, hasonlóképpen az akkumulátor teherbírása. A legtöbb válaszoló szerint 16
GB memória az optimális.
A kutatók most ismerkednek ezzel az új technológiával. Remélhetőleg a könyvtáraknak a
jövőben sok új pályázási lehetőségük nyílik a
szükséges hardver és szoftver beszerzésére. Szerepeltetniük kell az e-könyv olvasókat a gyarapítási költségvetésükben, fel kell készülniük a
kölcsönzésükre. Valószínű, hogy a kiadók a későbbiekben szabványokat dolgoznak majd ki annak érdekében, hogy a különböző készülékeken
működjön a fájlcsere. Csak remélni lehet, hogy a
digitális jogkezelés nem okozza majd az e-könyvek és az e-könyv olvasók vesztét. A piacon
élénk versengés várható. A könyvtáraknak eközben ki kellene használniuk a Gutenberg-projekt
ingyenes kínálatát. Az e-könyv gyűjtemény kialakításánál először a klasszikus műveket (ezek
többnyire ingyenesek), aztán a tankönyveket,
végül a népszerű olvasmányokat célszerű beszerezni. A felsőoktatási könyvtáraknak érdemes
megállapodásokat kötniük az érintett cégekkel a
költségek csökkentése érdekében.
(Hegyközi Ilona)

Információ- és kommunikációs
technológia
263/2011
Brantley, John S.: Exploring Library 2.0 on the
social Web. – Bibliogr. In: Journal of web librarianship. – 4. (2010) 4., p. 351-374.
Könyvtár 2.0 a közösségi oldalakon

Felmérés; Információtechnológia; Kommunikáció
-használókkal; Számítógép-hálózat
A Könyvtár 2.0-val foglalkozó szakirodalom
sokszor számolt be a könyvtárak számára alkalmazható Web 2.0-s technológiákról. A Könyvtár
2.0 konkrét alkalmazásairól már születtek esettanulmányok, de eddig még nem foglalkozott tanulmány a Könyvtár 2.0 jelenlétével a közösségi
oldalakon. A cikkben könyvtári szakkifejezések
segítségével kutatták a közösségi oldalakon,
blogokon, linkgyűjteményeken a könyvtárosi
és könyvtárhasználói tevékenységeket. Bár a
blogok frissességének vagy egy-egy bejegyzés
népszerűségének vizsgálata azt jelzi, hogy a
Könyvtár 2.0-s technológiát sokan alkalmazták,
ez nem feltétlenül jelent tartós használatot. Az
eredmények görbéje a 80-20 szabályra (Paretoelv) emlékeztet, valamint Chris Anderson „hos�szú farok” (long tail) elméletére, melyben nagyon kevés szerzőnek tulajdonítható a tartalom
tetemes része. Az eredmények további kutatások
kiindulópontjául szolgálhatnak. A webtartalmak
leírásához tageket használó könyvtárosok még
hatékonyabb tagek alkalmazására is felhasználhatják az eredményeket. A blogolást, illetve a
közösségi oldalakon való jelenlétet fontolgató
könyvtárosok mérlegelhetik az előnyöket és a
naprakész jelenlét fenntartásával járó munkamennyiséget.
(Autoref.)

Lásd még 227, 240, 251
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264/2011
Costello, Kristen – del Bosque, Darcy: For
better or worse : using wikis and blogs for staff communication in an academic library. – Bibliogr. In:
Journal of web librarianship. – 4. (2010) 2/3., p. 143160.
Wikik és blogok használata egy egyetemi könyvtár
személyzeti kommunikációjában

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Információtechnológia; Kommunikáció -személyzeten belül; Számítógép-hálózat
A University of Nevada (Las Vegas) központi
és három fiókkönyvtárában mintegy 110 fős
személyzet dolgozik. Az esettanulmány a belső
kommunikációt elősegítő kiegészítő módszerként alkalmazott új technológiákat mutatja be. A
nagy egyetemi könyvtáraknál a szervezeti kommunikációban adódhatnak problémák. A Web
2.0-s eszközök növelik a kommunikáció és az
együttműködés lehetőségét, ezért vezették be a
belső wikit és a blogot az egyetem könyvtáraiban. A belső wikit főleg az értekezletek jegy-

zőkönyvei, a szabályzatok és utasítások, valamint a szervezeti egységeket érintő információk
megőrzésére, míg a blogokat főleg híradásra és
a szervezeti egységek aktualitásainak közlésére
használják. A belső wiki és a blog bevezetése
után a kommunikációban bekövetkezett változások értékelésére felmérést készítettek a személyzet körében. A tanulmány készítői feltételezték, hogy a Web 2.0-s technológia csökkenti
az akadályokat és javítja a kommunikációt. Az
eredmények fényében úgy tűnik, a belső wiki
bevezetése után általában javult a személyzeti
kommunikáció, azonban a blogok nem hoztak
változást. Az is kiderült, hogy némi változás
szükséges a jövőre nézve, így szükség van az
eszközökkel kapcsolatos további képzésre és
blogok rendszeresebb frissítésére. A Web 2.0-s
technológiák sikerének záloga, hogy jobban
beépüljenek a személyzet munkájába, és szívesebben alkalmazzák őket mint kiegészítő kommunikációs lehetőségeket.
(Autoref.)
Lásd még 201, 211, 241, 262

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárgépesítés általában
265/2011
Winogrodzka, Katarzyna: Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych 2010 In: Bibliotekarz. – (2011) 3., p. 5-12. : ill.
Beszámoló a lengyel közkönyvtárak számítógépesítésének helyzetéről 2010-ben
Könyvtári Figyelõ 2011/3

Felmérés; Gépi feldolgozás könyvtárban -általában;
Közművelődési könyvtár; Számítógép-hálózat
Immár 10 éve, hogy először készült jelentés a
lengyel közkönyvtárak számítógépesítésének
helyzetéről. A felmérést minden évben megismétlik, jól nyomon követhető tehát, hogyan változtak az automatizáltság fokát jelző mutatók az
elmúlt tíz esztendőben.
A felmérésben résztvevők egyöntetűen azt a
könyvtárat tekintették 100%-osan automatizáltnak, amelyben minden könyvtári munkafolyamat számítógéppel valósul meg, méghozzá
685

egyetlen integrált könyvtári rendszer segítségével. Akadt olyan gyűjtemény, amely visszaesést
mutatott a számítógépesítés terén, ami annak is
betudható, hogy a kezdeti támogatásokból vásárolt készülékek idővel amortizálódtak, és nem
futotta a költségvetésből a lecserélésükre.
A cikk táblázataiból kiderül, hogy az automatizáltság aránya a 2000-ben regisztrált 9,3%-ról
tíz év leforgása alatt 62%-ra nőtt, és míg 2000ben nem beszélhettünk 100%-os mértékben számítógépesített könyvtárakról, addig 2010-ben a
fenti meghatározásnak eleget tevő intézmények
aránya már 13% volt. Vajdaságonként nagyban
eltér ugyanakkor az automatizáltság foka: az
opolei vajdaságban mindössze 27, a varmiamazúriai vajdaságban ezzel szemben 90%-os a
gépesítettség. A lengyel közkönyvtárak körében
az internetes hozzáféréssel rendelkezők száma
mintegy megtízszereződött az elmúlt tíz év alatt,
weboldallal azonban továbbra is mindössze 12%
rendelkezik.
A 18 vajdasági könyvtár esetében a felmérés
készítői a géppark tervezett méretére, a beszerzendő készülékek számára is rákérdeztek. Kilenc
könyvtár a 2008-as tervekhez képest több számítógépre tett szert. Fontos a számítógépes berendezések kora. A válaszokból kiderült, hogy 28
százalékuk legalább hatéves, 47% a 2005-2007
között vásárolt készülékek aránya, valamint a
gépek mintegy negyede tekinthető újnak. Az
internethasználat a 18 könyvtár közül 16-ban ingyenes, 11-ben vezeték nélküli hálózati hozzáférés is van. Az alkalmazott könyvtári rendszerek
tekintetében a vajdasági könyvtárak sokszínű képet mutatnak, az utóbbi években azonban egyre
kevésbé jellemző, hogy a könyvtárak lecserélnék rendszerüket. A legelterjedtebb rendszerek:
a MAK, a SOWA és a Prolib, amelyek lengyel
fejlesztések, emellett Varsóban, Wrocławban,
Szczecinben például ALEPH-et használnak. A
könyvtárak helyi és országos együttműködésekben egyaránt részt vesznek, kevésbé jellemző a
nemzetközi szintű kooperáció.
Míg a 284 járási könyvtárt illetően nem regisztráltak jelentősebb változásokat az elmúlt években a számítógépesítés terén, addig jellemző
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megfigyelés a városi és falusi könyvtárak vonatkozásában, hogy míg előbbiekben a könyvtári
munkafolyamatok gépesítését részesítik előnyben, addig az utóbbiak mindenekelőtt a felhasználók internetes hozzáféréssel való ellátására
fektetik a hangsúlyt. Komoly eltérést mutat e két
könyvtártípus a számítógépesítés mértékét illetően: míg a városi könyvtáraknak az ilyen téren
legelmaradottabbnak mondható vajdaságban is
a 65%-a gépesített, és 96%-os a gépesítés mértéke az e téren leginkább fejlett térségben, addig a
falusi könyvtárak aránya ebben a vonatkozásban
12 és 88% között mozog. A tíz legelterjedtebb
könyvtári rendszer közül 2008 és 2010 között a
SOWA, az ALEPH és a Patron használói köre
bővült a legnagyobb mértékben.
A legjelentősebb előrelépés a digitalizálás terén történt. A könyvtárak elsősorban regionális gyűjteményeiket digitalizálták, a vajdasági
könyvtárak emellett régi nyomtatványaikat,
saját kiadványaikat, valamint a nemzeti könyvtári állomány (Narodowy Zasób Biblioteczny)
részét képező értékes gyűjteményeiket. A vajdasági könyvtárak közül jelenleg 14 rendelkezik
digitális gyűjteménnyel, 2008-ban ez a szám
10 volt. A vajdasági könyvtárakban 2008-hoz
képest 2010-re megkétszereződött a digitális
gyűjtemények száma, 16-ról 32-re. A digitális
gyűjteményeket az érintett könyvtárak általában
a régió más könyvtáraival és egyéb intézményeivel együttműködve hozzák létre.
A számítógépesítést negatívan befolyásoló tényezőként a legtöbben a pénzügyi okokat említették, valamint a munkaterület nagyságára,
illetve a személyzet létszámára vonatkozó korlátokat, ezek mellett a szükséges műszaki infrastruktúra hiányát.
(Dancs Szabolcs)
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Elektronikus könyvtár
266/2011
Cobolet, Guy: Histoire de la santé et contenus
électroniques : la bibliothèque numérique de la BIUM
(Paris) In: Bulletin des bibliothèques de France. –
56. (2011) 1., p. 42-44.
Res. angol, német és spanyol nyelven
Egészségügyi elektronikus tartalomszolgáltatások:
a párizsi BIUM digitális könyvtára

Elektronikus könyvtár; Honlap; Országos szakkönyvtár -orvostudományi
2001-ben avatták fel és azóta is folyamatosan,
nagy erőket mozgósítva gyarapítják Párizsban
az orvostudomány egyetemközi könyvtárát,
a BIUM-ot , hogy megfeleljen annak a széles
körű küldetésnek, amelyet megfogalmaztak. E
szerint minden érdekes és fontos orvos- és fogorvos-tudományi történeti forrást, dokumentumot úgy kívánnak digitális könyvtárrá fejleszteni, hogy beágyazzák azt egy nagy egészségügyi frankofón portálba, ellensúlyozva az angol
nyelvű szakirodalom jelentős túlsúlyát. Külön
hangsúlyt fektetnek a feldolgozandó anyag
egyediségére, eredetiségére, különlegességére,
mert a megszokott számos egészségügyi web
oldal helyett egy olyan elektronikus webhely
építésére törekednek, amely más, mint a többi,
és fontos kiegészítő forrással látja el nem csak
a kutatókat, hanem az érdeklődőket is. Így az
elsődleges, faktografikus dokumentumok mellett erőteljes a bibliográfiák és a referáló lapok,
szolgáltatások, az elsődleges kutatási jelentések
megléte is. Minden olyané, amely más egészségügyi könyvtárból kiszorult. A könyvtárosok,
szakemberek, amatőrök állhatatos és odaadó
munkája, szaktudása következtében a könyvtár
méltó partnere lehet a híres amerikai National
Library of Medicine vagy az angol Wellcome
Library-nek. Évente mintegy ezer olvasója a
legváltozatosabb szakterületekről – történelem,
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jog, filológia, újságírás, gazdaság stb. – érkezik,
kutatók, doktoranduszok, felsőoktatásban dolgozó tanárok és érdeklődők képében. Vannak, akik
konkrét munkatervüket valósítják meg, vannak,
akik az állományt böngészve bukkannak rá őket
érdeklő és kifejtésre váró témákra. Ezért ebben
a könyvtárban a könyvtáros-olvasó-orvosi területen jártas specialista személyes kapcsolata
a meghatározó, sokkal erőteljesebb, mint az
egyéb könyvtárakban. E kapcsolat gyümölcsöző
mindenki számára. A szakember megvalósíthat
egy-egy gyarapítási tervrészletet adott könyvek,
dokumentumok digitalizálásának javaslatával, a
felhasználó mindenféle szakmai segítséget kap
az irodalomkutatástól kezdve anyagának formába öntéséig, virtuális kiállítás szervezéséig,
az internethasználó pedig szabadon bolyonghat
a feltárt dokumentumok, képi és szöveges adatbankok változatos információi között. De miből
is áll ez a könyvtár?
––Medic@: nyolcezer, tematikus korpuszokba
rendezett és egy-egy szaktudós sokszor tanulmány mélységű bevezetőjével ellátott online
dokumentum adatbázisa,
––képadatbázis: nyolcvanezer, a nemzeti örökséghez is tartozó, jelentős francia könyvtár
állományából választott ritka dokumentumok
gyűjteménye,
––orvosok biográfiai adatbázisa: 18 ezer rekord
vezet az egészségügyi személyek életrajzához,
digitalizált képéhez és munkásságukhoz.
A virtuális kiállítások és társintézmények weblapjai pedig számos más irányba tágítják a keresés, felhasználás lehetőségeit.
Megtekintésre javasolt webhelyek:
http://www.bium.univ-paris5.fr;
http://www.bium.parisdescartes.fr/histmed/
images.htm;
http://web2.bium.univ-paris5.fr/medicina.
(Pajor Enikő)
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267/2011
Harkness Connell, Tschera – Cetwinski,
Thomas: The impact of institutional repositories on
technical services. – Bibliogr. In: Technical services
quarterly. – 27. (2010) 4., p. 331-346.
Az intézményi repozitóriumok hatása a feldolgozó
munkára

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Feldolgozó munka; Felmérés; Munkaszervezés
Az Ohio State University könyvtárának feldolgozó munkát végző egységei komoly szerepet
vállalnak az intézményi repozitórium működtetésében. Egy szakirodalmi áttekintés rámutatott, hogy az intézményi repozitóriumok (IR)
könyvtárra gyakorolt hatásával foglalkozó cikkek többsége a tájékoztatás és dokumentumszolgáltatás jelentőségét hangsúlyozza. Kérdőívet
küldtek a Tudományos Könyvtárak Egyesületéhez (Association of Research Libraries = ARL)
tartozó 123 könyvtárnak az egyesületi listán
keresztül, hogy megállapítsák, rendkívüli-e az
ohiói könyvtár példája. A kérdőív azt vizsgálta,
hogy az intézményi repozitóriumokkal kapcsolatos munkafolyamatok és szervezés hogyan
oszlik meg a könyvtárban, vajon a feldolgozó
egységek teljesítik-e a követelményeket, illetve
történt-e átszervezés ezzel kapcsolatosan a feldolgozó egységeken belül. A kérdezett könyvtárak 21%-a válaszolt a kérdőívre. A válaszolók
többsége azt jelezte, hogy az IR-k működtetése
és kezelése a könyvtár több egységén keresztül
valósul meg. Ugyanakkor azt is megemlítették,
hogy a feldolgozó munkát végző egységekre
komoly teher hárul. Mivel a feldolgozó munkakörök 86%-át a korábbiakhoz hasonlóan érinti
az IR, ez azt is jelenti, hogy ezeket a munkaköröket nem alakították át. Összességében elmondható, hogy sok hasonlóság tapasztalható
az ohiói könyvtár és a válaszadó intézmények
között. Az IR-hez kapcsolódó szolgáltatások a
könyvtárak több különböző egységét érintik, a
cikkben vizsgált intézmények kiemelik a feldolgozó egységek jelentős szerepét. Mindamellett
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az ohiói könyvtár feldolgozó egységeinek közreműködése az egyik legnagyobb arányú.
(Autoref.)
268/2011
Messina, Maurizio: Aspettando Google Book
Search. – Bibliogr. jegyzetekben In: Bollettino AIB.
– 50. (2010) 4., p. 381-394.
Res. angol nyelven
A Google Book Search-re várva

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár
A Google sokkal több, mint egy internetes kereső, amely a hirdetésekből szerez hasznot;
operációs rendszereket és alkalmazásokat is
értékesít mobiltelefonokra és más készülékekre, hálózati szolgáltatásokat nyújt általában,
és tartalmakat hozzáadott értékkel stb., azaz a
piac olyan szereplője, mely olyan más globális
szereplőkkel konkurál, mint pl. az Apple, Microsoft, Amazon.
E szolgáltatások némelyikében szinte mono
polisztikus előnye van, különösen a keresés
tekintetében, és ehhez nagy mennyiségű tartalommal rendelkezik, amit tendenciózusan megszabadít minden használati korlátozástól. Ez a
folyamatosan növekvő tartalom jelentőségét
inkább mennyiségének és változatosságának
köszönheti, mintsem minőségének. Nyilvánvalóan a könyvtárakétól egészen eltérő típusú
kínálatról van itt szó, ám a könyvtárak kihasználhatják, hogy „jó minőségű tartalmak” őrzői,
cserébe saját gyűjteményük jelentős részének
digitalizálását érhetik el, mérsékelt költségekkel,
viszonylag gyorsan. Lényeges, hogy egy ilyen
szerződés keretében a könyvtárak saját illetőségi körükön belül minél nagyobb szabadságot
élvezzenek a digitális példányok használatában.
A könyvtárak számára a legnagyobb jelentősége egy ilyen szerződésnek és a Google Book
Search-höz (GBS) való kapcsolódásnak az, hogy
megszerzik annak lehetőségét, hogy „ott legyenek, ahol az emberek vannak”. Azaz, hogy saját,
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ma még csak potenciális használóikat el tudják
érni saját forrásaikkal és szolgáltatásaikkal. Ezt
az állítást persze esetenként pontos mennyiségi elemzésekkel kell igazolni és alátámasztani,
de kétségtelen, hogy a könyvtáraknak jelen kell
lenniük a mobilitást kihasználó platformokon
nyújtott szolgáltatások piacán.
Számos európai könyvtár (többek között a
Bayerische Staatsbibliothek, Univ ers iteits
biblioteek Gent, Biblioteca de Catalunya, Bod
leian Library stb.) szerződött már a Google-lal,
általában a szerzői jogi védelem alá nem eső
(köztulajdonnak számító), nem ritka és jó állapotban lévő könyvek (nem kéziratok, nem
ősnyomtatványok stb.) digitalizálására. Külön
figyelmet érdemel a nemzeti könyvtárak esete,
tekintettel azok intézményes feladataira (egy
nemzet kulturális örökségének rendezése és
megőrzése), tartalmuk értékére és közszolgáltatásaik természetére. Fontos, hogy a Goolge
által digitalizált tartalmak rendelkezésre álljanak, hozzáférhetők legyenek olyan más nyilvános platformokon is, mint pl. az Europeana.
Olaszország esete azért érdekes, mert az első,
amikor nem könyvtár volt a szerződő fél. 2010

márciusában az olasz kulturális minisztérium
kötött szerződést a Google-lal, a firenzei és a római központi nemzeti könyvtárak állományából
mintegy egymillió kötet digitalizálásáról.
A nagy mennyiségű könyvtári állományok megjelenése a GBS-ben úgy is tekinthető, mint egy
kirakat (szkeptikus vélemények szerint mint egy
utcai árus kirakodó-asztalkája). A könyvtárakon
múlik, hogy ezt a kirakatot hogyan használják
fel digitális könyvtári szolgáltatásaik népszerűsítésére, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy
kiegészítse a kereskedelmi platformok kínálatát,
és speciálisabb közönséget célozzon meg. Nem
tudjuk, hogy a Google milyen stratégiákat kíván
követni befektetései védelmében, azaz a digitális tartalmak megőrzése érdekében. Az azonban
vitán felüli, hogy ez nem lehet egy magáncég
feladata, melynek érdekei változhatnak. A digitális megőrzés és a tartalmakhoz való permanens
hozzáférés biztosítása a nemzeti könyvtárak feladata kell, hogy maradjon.
(Mohor Jenő)
Lásd még 204, 220, 252, 257
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