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Kedves Olvasók!
60. évfolyamához érkezett a Könyvtári Figyelő. Mivel takarékoskodnunk kell a nyomdai előkészítés és a
nyomtatás költségeivel, az idei évtől áttérünk a hibrid publikálásra, azaz némiképp csökken a nyomtatott
kiadvány terjedelme, és több lesz a csak elektronikusan elérhető tartalom.
A Külföldi folyóirat-figyelő rovatot ezentúl a nyomtatott számok elektronikus rovataként adjuk közre, a
nyomtatott lapszámban pedig utalunk a rovatra. Itt és most a rovat első ilyen megjelenését vehetik szemügyre
a 2014. évi 1. számban. A rovat megszokott formátumát megőrizzük; olvasóink akár ki is nyomtathatják a
rovat tartalmát. Előfizetőink a szokásos módon, online azonnal hozzáférhetnek a friss lapszámokhoz, bennük
a referátumokhoz.
Ajánljuk figyelmükbe az online megjelenés nagy előnyét: a szövegben szereplő linkek „élnek”, azaz egy
kattintással elvezetnek az ismertetett intézmények, szolgáltatások stb. weboldalaira.
Talán érdemes itt ismét megemlíteni, hogy a rovatban szereplő egyes referátumok szövege egy-egy keresés
eredményeinek megjelenítésekor a Humanus adatbázis (http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka)
rekordjaiban is olvasható. Éljenek ezzel a lehetőséggel is!
Jó böngészést, hasznos tájékozódást kívánunk.
A szerkesztők
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Könyvtár- és információtudomány
Általános kérdések

Történet

1/2014

2/2014

CHOWDHURY, Gobinda: Sustainability of digital
information services. – Bibliogr. In: Journal of
documentation. – 69. (2013) 5., p. 602-622.

MAZZITELLI, Gabriele: La delegazione sovietica al
primo Congresso dell’IFLA. – Bibliogr. a jegyzetekben
In: AIB studi. – 53. (2013) 1., p. 39-44.
Res. angol nyelven

A
digitális
fenntarthatósága

információs

szolgáltatások

Felmérés; Információtechnológia; Könyvtártudományi
kutatás; Szolgáltatások
A fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti
aspektusának vizsgálata különböző irányelvekben és
kutatási dokumentumokban azt mutatja, hogy az
üzleti modelleknek változniuk kell, példádul a
számítási felhők fokozott igénybevétele vagy az
olyan szolgáltatások, mint a Google Books széles
körű használata okán. A társadalmi szintű
fenntarthatóság egyik legfőbb követelménye az élet
minden szférájában igazságos hozzáférés. A
környezeti fenntarthatóságot nagyban meghatározza,
hogy a digitális szolgáltatások intenzíven használják
az információs és kommunikációs (IKT)
technológiákat. Az IKT szektor ökológiai lábnyoma a
globális kibocsátás 2%-át jelenti, viszont 2020-ra
várhatóan meg fog duplázódni.
A technológiai fenntarthatóság szempontjából éppen
ez az infrastruktúra számít, amely kiegészül a web
2.0-s alkalmazásokkal, a keresőmotorokkal és a
mobiltechnológiával. Ezek jelentős mértékben
befolyásolják az információhoz való hozzáférést és
az információs viselkedést. A technológiai
infrastruktúra és a digitális információs rendszerek és
szolgáltatások egyúttal szorosan kapcsolódnak az
olyan társadalmi kihívásokhoz, mint a digitális
szakadék vagy a társadalmi integráció. Mindazonáltal
az eszközök és szolgáltatások nagy száma ellenére a
digitális információhoz való optimális hozzáférést és
használatot akadályozza a szellemi tulajdonjog nem
megfelelő és gyakran túl szigorú szabályozása,
valamint a digitális jogkezelő (DRM) rendszerekkel
kapcsolatos összetett problémák.
(Koltay Tibor)
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A szovjet delegáció az IFLA első kongresszusán
Könyvtárügy története
Mauro Guerrini és Antonio Speciale az első
könyvtári és bibliográfiai világkongresszusnak
szentelt írása (AIB Studi 2012. 3. sz. p.279-290.,
referátumát ld. a KF 2013. 3. számában a 144.
tételszámon) kapcsán érdemes megemlíteni, hogy
azon két tagú hivatalos szovjet delegáció is részt
vett.
A küldöttek egyike, Ljubov B. Havkina (18711949) az orosz könyvtárügy elméletének és
gyakorlatának jeles alakja. 1890 és 1912 között a
harkovi
könyvtárban
dolgozott,
1904-ben
könyvtárosképző tanfolyamot szervezett, 1918-ban
adta nyomdába Kniga i biblioteka című könyvét.
Tíz nyelven beszélt, számos külföldi útján az
angolszász könyvtári modell híve lett (minden
ideológiai kötődés nélkül, ennek ellenére a szovjet
időkben burzsoá könyvtárosként emlegették). Az
első, nemzetközi szinten ismert orosz könyvtáros
volt. 1920-ban a Lenin Könyvtár mellett könyvtári
intézetet (könyvtáros iskolát) alapított, 1925-ben
több nyugat-európai országban járt kiküldetésben,
a következő évben az ALA kongresszusán vett
részt. Bár 1928-ban (hivatalosan egészségi
okokból) elmozdították az általa alapított intézet
igazgatói székéből, nemzetközi ismertsége (és
ismeretei)
miatt
mégis
őt
küldték
a
világkongresszusra. Idő előtti nyugdíjazása
ellenére
további
húsz
évig
dolgozott
tanácsadóként,
támogatóként
a
szovjet
könyvtárügyben.
Egészen más sorsa volt a másik delegátusnak.
Henrietta K. Derman (1882-1954) Rigában
született proletár családban. 1900-ban belépett a
lett szociáldemokrata munkáspártba és aktív
politikai életet élt, 20 évesen már a rigai párt
végrehajtó bizottságának tagja volt. 1903-ban
5

beiratkozott a moszkvai pedagógiai főiskolára, az
1905-ös forradalom Svájcban érte. Hazatérve
folytatta az aktív politizálást, kétszer tartóztatták
le, végül deportálták. 1914-ben férjével együtt
menekült Szibériából, hosszan tartózkodtak
nyugat-európai országokban, majd az USA-ban
töltöttek hét évet. Itt a bostoni Simmons Collegeben tanult, a Harvard könyvtárában dolgozott,
végül a Kongresszusi Könyvtár szlavisztikai
részlegének vezetője lett. 1921-ben visszatértek
Lettországba, 22-ben a Szovjetunióba költöztek,
23-ban a moszkvai Akadémiai Könyvtár
vezetésével bízták meg. Sokat tett itt a szovjet
könyvtárügy
szervezéséért,
különösen
foglalkoztatták a katalogizálás problémái, a
kongresszusról szóló beszámolójában (ahol
egyébként francia nyelvű előadást tartott a szovjet
állami könyvkiadásról) az egységes nemzetközi
katalogizálási
szabályzat
megalkotásának
szükségességét hangsúlyozta. 1930-ban a frissen
alapított moszkvai könyvtárosképző iskola
igazgatója lett (ez az intézmény 1934-ben magába
olvasztotta a Havkina alapította intézetet, és a mai
Moszkvai Állami Kulturális és Művészeti Egyetem
elődje). 1935-ben részt vett (és két előadást tartott)
a spanyolországi IFLA-kongresszuson. 1937-ben
férjét, 38-ban őt is letartóztatták; a sztálini
tisztogatás eredményeképpen bő 15 évet töltöttek a
vorkutai lágerben. 1953-as szabadulását – súlyos
betegen – csak egy évvel élte túl. 1955-ben
rehabilitálták.
Nyilvánvaló, hogy a kongresszust az olasz fasiszta
rezsim saját népszerűsítésére, kultúrapárti voltának
hangsúlyozására
is
ki
akarta
használni.
Természetesen ezt a két szovjet delegátus is
észrevette.
Beszámolóikból,
fennmaradt
feljegyzéseikből azonban úgy tűnik, elvárásnak
tettek eleget, amikor mind a kongresszust, mind az
olasz könyvtárügy helyzetét a valóságosnál kissé
sötétebbre festették le.

Ember-gép
kapcsolat;
Használó;
Információkeresés;
Információkereséi
értékelése

Az interaktív információ-visszakeresés kutatási
terület, amely a felhasználók és az információvisszakereső rendszerek interakciójával, valamint a
keresett információval való elégedettséggel
foglalkozik. Története 1953-ban kezdődik és az
információ-visszakeresés
rendszerközpontú,
empirikus cranfieldi modelljéhez kötődik, amely
csak korlátozottan veszi figyelembe az információvisszakeresés
kognitív
és
viselkedésbeli
környezetét.
Az információ-visszakeresésben a felhasználóközpontú megközelítés mindig is együtt élt a
rendszerközpontú értékeléssel, de az interaktív
információ-visszakeresés mint kutatási terület csak
az 1990-es években indult meg. Ennek ikonikus
példái a MEDLARS teszt, a Book House rendszer
és az Okapi projekt. Az ezeknek is köszönhető
kognitív
forradalom
eredményeként
az
információigényre úgy tekintünk, mint a kérdező
rendhagyó tudásállapotára. Ez azt is jelenti, hogy a
felhasználó szempontjából az információigény egy
adott szükséglet személyes és individuális
észlelése,
továbbá,
hogy
ugyanannak
a
felhasználónak az információigénye idővel
változik. A relevancia forradalma arra mutat rá,
hogy az információs rendszerbe eljuttatott
keresőkérdés nem azonos az információigénnyel,
ezért a relevanciát (amely sokdimenziójú és
dinamikus) az utóbbi alapján kell megítélni. Az
interaktivitás forradalma megmutatta, hogy az
információ-visszakereső rendszerek interaktívvá
váltak, amit értékelésüknél is figyelme kell venni.
Ezek a forradalmak rámutatnak arra, hogy a
rendszerközpontú értékelésnek a cranfieldi
modellre épülő megközelítései ezeknek a
követelményeknek nem felelnek meg.

(Mohor Jenő)

Kutatás
3/2014
BORLUND, Pia: Interactive information retrieval : an
introduction. – Bibliogr. In: Journal of information
science theory and practice. – 1. (2013) 3., p. 12-32.
Bevezetés az interaktív információ-visszakeresésbe

Igény;
rendszer

(Koltay Tibor)

Tudománymetria, bibliometria
4/2014
DÍAZ-FAES, Adrián A. [et al.] : HJ-Biplot como
herramienta de inspección de matrices de datos
bibliométricos. – Bibliogr. In: Revista española de
documentación científica. – 36. (2013) 1.
Res. angol nyelven
A HJ-Biplot alkalmazhatósága bibliometriai adatok
mintázatának vizsgálatára
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Bibliometria
A HJ-Biplot egyszerű és intuitív ábrázolási mód,
hasonló egy szóródási ábrához, azonban be tudja
fogni a bibliometriai mutatók közötti többváltozós
kovariánsokat is. Értelmezése nem igényel
különleges statisztikai ismereteket, elegendő annyit
tudni, hogy miként értelmezzük egy vektor
hosszát, a két vektor által bezárt szöget és a
távolságot két pont között. A HJ-Biplot
használhatóságának bemutatása céljából a spanyol
kutatási
főtanács
(Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas – CSIC) saját és
csatlakozott kutatóközpontjainak 2006 és 2009
közötti tudományos tevékenységét elemezték egy
sor, az együttműködésre és a hatásra (impact)
vonatkozó mutató (indikátor) segítségével. A
Biplot módszer nem más, mint többváltozós adatok
grafikai ábrázolása. A HJ-Biplot használatával
egyszerre lehet interpretálni központok helyzetét,
amiket a pontok képviselnek; az indikátorokat,
amiket a vektorok ábrázolnak és a köztük fennálló
viszonyokat. Lehetővé vált a központok
helyzetének elemzése saját környezetükben éppen
úgy, mint a CSIC egészének kontextusában.
Beazonosíthatók voltak azok a központok, amelyek
egyedülálló
viselkedést
mutatnak.
Úgy
tapasztalták,
hogy
a
humán
és
társadalomtudományok, valamint az élelmiszeripar
területén a központok teljesítménye egységesebb,
míg a fizika és a mezőgazdaság sokkal
heterogénebb képet mutat.
(Autoref.)

5/2014
IBÁÑEZ, Alfonso – BIELZA, Concha – LARRAÑAGA,
Pedro: Análisis de la actividad científica de las
universidades públicas españolas en el área de las
tecnologías informáticas. – Bibliogr. In: Revista
española de documentación científica. – 36. (2013) 1.
Res. angol nyelven
A
spanyol
(informatikai)
elemzése

egyetemek
tudományos

(Mohor Jenő)

számítástechnikai
tevékenységének

Bibliometira; Felsőoktatási intézmény; Szakirodalom számítástechnikai
A tudományos teljesítmény és annak láthatósága
egyre nagyobb szerepet tölt be a csökkenő anyagi
források megszerzéséért folyó versenyben mind az
egyes
kutatók,
mind
az
intézmények
szempontjából.
Spanyolország
tudományos
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

teljesítménye
az
utóbbi
évtizedekben
hatványozottan növekedett; jelenleg a Web of
Knowledge
adatbázisban
egybegyűjtött
publikációk 3,3%-t teszik ki a spanyolok. A világ
tudományos kutatásainak 2001–2011 közötti
eredményeit
elemezve
Spanyolország
a
publikációk száma tekintetében a kilencedik, a
hivatkozások számában a tizenegyedik, az egy
publikációra jutó hivatkozások esetén a
harmincnegyedik
helyet
foglalja
el.
A
számítástechnikát/informatikát tekintve hasonlóak
az eredmények: 10. a publikációk, 9. a
hivatkozások, 35. az egy publikációra jutó átlagos
hivatkozások számában (3,15).
A tudományos teljesítmény elemzése az utóbbi
években az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó
kérdés a spanyol tudománypolitikában. Az utóbbi
évtizedben számos ilyen elemzés készült egyes
tudományterületek vonatkozásában, az egyetemek
különböző jellemzőit illetően, illetve egyes
intézmények tekintetében. A számítástechnika
területéről globális és egyes országokra vonatkozó
elemzések is születtek, spanyol tanulmány viszont
eddig nem készült. Jelen tanulmány az 1973 (az
első spanyol számítástechnikai publikáció) és 2010
közötti publikációkat vizsgálta. Az összesen 11
510 publikáció durván egyharmada folyóiratcikk,
kétharmada kongresszusi közlemény; 14% készült
valamilyen külföldi intézmény közreműködésével.
Az összesen 37 333 hivatkozás 3,24-es
publikációnkénti átlagot jelent. A legtöbb
hivatkozást a mesterséges intelligencia témájú
cikkek kapták. Több hivatkozást kaptak a külföldi
közreműködéssel készültek, és lényegesen többet a
cikkek, mint a konferencia-anyagok.
A témák (szakterületek), folyóiratok, régiók,
egyetemek, oktató-kategóriák szerinti részletes
elemzések hű képét adják a jelenlegi helyzetnek,
rámutatnak az erősségekre és gyengeségekre,
hozzájárulhatnak a tudománypolitikai döntések
megalapozottságához mind országos szinten, mind
az egyes egyetemeken belül.

Információszervezés
6/2014
MAI, Jens-Erik: Ethics, values and morality in
contemporary library classification. – Bibliogr. In:
Knowledge organization. – 39. (2012) 4., p. 242-253.
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Etika, értékek és
osztályozásában
Könyvtárosetika;
rendszer

morál

napjaink

Osztályozáselmélet;

könyvtári
Osztályozási

A tanulmány az osztályozás etikájával foglalkozik.
Felvázolja
a
tudásszervezés
(knowledge
organization)
kutatásában
tapasztalható
konceptuális elmozdulást, és bemutatja, hogy a
jelenlegi osztályozáselmélet a világ pragmatikus
megértésén alapul. A szerző úgy véli, a világról

szóló hamis állítások és feltételezések komoly
kihívást jelentenek a jelenlegi könyvtári
osztályozás számára, és megfelelő válaszra van
szükség. Bemutat egy keretrendszert az etikus
osztályozás kifejlesztésére, amely Alasdair
MacIntyre gyakorlat-alapú etikaelméletén alapul.
A rendszeren belül a szerkesztők és a könyvtári
osztályozási
rendszerek
kezelői
etikusan
megalapozott döntéseket hozhatnak.
(Autoref.)

Könyvtár- és tájékoztatásügy
Általános kérdések
7/2014
DI DOMENICO, Giovanni: Conoscenza, cittadinanza,
sviluppo : appunti sulla biblioteca pubblica come servizio
sociale. – Bibliogr. a jegyzetekben In: AIB studi. – 53.
(2013) 1., p. 13-25.
Res. angol nyelven
Tudás, polgárság, fejlődés: a közkönyvtár mint
szociális szolgáltatás
Közművelődési könyvtár; Társadalmi követelmények
Edgar Morinnak egy olaszul most megjelent
művéből egyrészt súlyos kognitív krízis jelei
olvashatók ki. A „hiperspecializálódott” ismeretek
nem a „tudástársadalomra”, hanem egy olyan
társadalomra utalnak, melyben az ismeretek
elmennek egymás mellett. A fragmentált tudás
uralma az interdiszciplináris ismeretekért kiált;
ismeretszerzésünk módja nem megfelelő, hiszen
képtelen az információk „kontextualizálására” és
értelmet adó együttesekbe integrálására. A
„technotudomány” elsőbbsége a polgár számára
szakismeretek megszerzését teszi lehetővé, de
megtagadja tőle a megismerés, valamint az átfogó
és pertinens nézőpont jogát. Másrészt kiolvasható a
gondolkodás megreformálásának az a módja,
melynek a reliance nevet adta. Ez lényegében
azokat a képességeket foglalja magában,
melyekkel az információk összefüggésekbe
helyezhetők, tudássá alakíthatók, és létrehozhatók
az elkülönült megismerési folyamatok közötti
kapcsolatok.
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Mindehhez elengedhetetlennek tart egy új oktatási
rendszert, mely a dolgok komplexitásán alapul, és
melyben mindenki megtanulhat egyénként,
polgárként és az emberi fajhoz tartozóként élni.
Ebben a (némi pozitív utópiát is tartalmazó)
koncepcióban a könyvtárak is találhatnak értékes
gondolatokat a tudást előmozdító, a polgárságot
támogató, az egyéni – és közösségi – fejlődést
segítő szerepük betöltéséhez. Ezek egyike az
oktatási rendszerben elfoglalt hely, betölthető
szerep, amely nemcsak az információhoz való
hozzáférés biztosítása, hanem mindazoknak a
lehetőségeknek és eszközöknek is, amelyek ma
szükségesek a világ, az élet és a társadalom kritikai
olvasatához.
A közkönyvtárak léte és szolgáltatásai mindig is
szorosan egybefonódtak a demokrácia, a polgári lét
jogával és a szociális jogokkal. Olyan három jogról
van szó, amelyek hosszú ideje jellemzik a nyugateurópai országok jóléti politikáját, és amelyek ma
– a válság hatására – visszafejlődőben vannak. Fel
kell tehát tárni, milyen perspektívák és
szolgáltatások tehetik ma lehetővé a közkönyvtár
demokratikus
és
szociális
funkcióinak
népszerűsítését és fenntartásukat mint a helyi jólét
elidegeníthetetlen kifejezését. Ezek egyike – akár
szociális jogként, akár a közjó részeként tekintjük
– a „könyvtár mint hely” funkciójának erősítése,
szolgáltatásainak,
nyitva
tartásának,
hozzáférhetőségének növelése révén. A másik
perspektíva az információs műveltséghez és – a
mostanában oly sok írásnak témát adó fogalomhoz
– az intelligens városokhoz, a smart citieshez
kapcsolódik, és a smart libraries irányába mutat. A
harmadik kulcsszó ebben a diskurzusban a
fejlődés, amely fogalomnak igen tág határai
vannak, és számtalan értelmezésre ad lehetőséget.
A közkönyvtárak tekintetében összekapcsolható a
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közösség „kulturális és szociális minőségének”
jobbításával. Másrészt, kötődnie kell a polgárok
jólétéhez is, személyes képességeik szabad
kibontakoztatása
értelmében:
ebben
a
perspektívában a közkönyvtárak a tényleges,
valóban rendelkezésre álló lehetőségek helyeként
legitimálhatják magukat.
(Mohor Jenő)

8/2014
KWANYA, Tom – STILWELL, Christine –
UNDERWOOD, Peter G.: Intelligent libraries and
apomediators : distinguishing between library 3.0 and
library 2.0. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and
information science. – 45. (2013) 3., p. 187-189.

számok a szolgáltatások kialakításában és
biztosításában végbement változásokat jelölik.
Eddig három verzió jött létre. A Könyvtár 1.0 egy
konzervatív, hagyományos intézmény passzív
olvasókkal. A Könyvtár 2.0 előrelépést jelent a
konzervatív modellből olyan aktív használói
részvétellel, mely a könyvtárost háttérbe szorítja. A
Könyvtár 3.0 az 1.0 és a 2.0 között álló hibrid
modell, melyben a könyvtáros az információs
értékláncban közvetítőként vesz részt. A fenti
három modell felett helyezkedik el az esztétikus
könyvtárnak titulált Könyvtár 4.0, amely most áll a
viták kereszttüzében (ez a meditációt, a lazítást és
ötletek születését szolgáló, luxusjellegű WiFi tér
lenne). Abban mindenki egyetért, hogy egyik
modell sem helyettesítheti a másikat, inkább
kiegészítik egymást vagy összeolvadnak.

Intelligens könyvtárak és hozzáértő közvetítők:
különbségek a Könyvtár 3.0 és 2.0 között
Könyvtármodell; Könyvtárosi hivatás; Számítógéphálózat; Terminológia
A „pont nulla” elnevezésnek a könyvtárügy
fejleményeire való alkalmazása nagy vitát generált
a Könyvtár 2.0 elnevezés alkalmasságáról,
alapjáról,
szintaxisáról,
jelentéséről
és
lehetőségeiről. Most egy újabb fogalom született, a
Könyvtár 3.0. Van-e bármilyen lényeges
különbség a két modell között? A szerzők – miután
dokumentum-elemzéssel vizsgálták a kifejezéseket
– arra a megállapításra jutnak, hogy van. Amíg a
Könyvtár 2.0-t úgy is lehet tekinteni, mint ami
gyengíteni próbálja a könyvtáros szerepét a fejlődő
információs környezetben, addig a Könyvtár 3.0
úgy számít a könyvtárosokra mint kiemelkedő
közvetítőkre,
akik
segítenek
a
könyvtárhasználóknak, hogy számtalan formájú és
különböző forrásból származó, megbízható
információkat találjanak, használjanak, amikor
éppen szükségük van rájuk. A Könyvtár 3.0
modellje visszaadja a reményt azoknak, akiknek
kényelmetlen az a tömeg-intelligencia architektúra,
melyen a Könyvtár 2.0 modell alapult, s biztosítja
az információs szféra megszervezésének eszközeit
és kereteit, melyet a Könyvtár 2.0 összekuszált. A
szerzők a Könyvtár 3.0-át személyre szabható,
intelligens, érzékeny és élő intézménynek látják,
melyet a könyvtárhasználók, könyvtárosok és a
téma szakértői teljes egyetértésben hoztak létre és
működtetnek az információs ösvények közös
hálózatán.
Téves használata ellenére a könyvtári szolgáltatási
modellek
verzióinak
elnevezései
nem
tetszőlegesek, ahogy kritikusai sugallják. A
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(Autoref.)
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MOIREZ, Pauline: Bibliothèques, crowdsourcing,
métadonnées sociales. – Bibliogr. lábjegyzetben In:
Bulletin des bibliothèques de France. – 58. (2013) 5., p.
32-36.
Res. angol, német és spanyol nyelven
Crowdsourcing:
tartalomfejlesztés
könyvtáraiban

és

közösségi
metaadatok

innováció,
a világ

Bérmunka kiadása; Gépi dokumentumleírás; Használó;
Számítógép-hálózat
A könyvtárak átalakuló, szabadabb és a
mindennapi élethez közelebb kerülő világa
lehetővé teszi, hogy olyan új módszerekkel
dolgozzanak, mint például a használók bevonása a
könyvtári dokumentumok metaadatokkal való
ellátásába. Erre a munkatípusra szakszó is
született, a crowdsourcing, ami gyorsan terjed
világszerte. A kifejezés a tömegre (crowd) helyezi
a hangsúlyt, ezzel is hangsúlyozva, hogy a
munkafolyamatban a felhasználók nagy száma a
döntő, mert ez befolyásolja a nagy mennyiségű
tartalomszolgáltatást. A kulturális intézményeknek
a mennyiség mellett a hozzáadott értékre van
igazán szükségük, vagyis arra, amit ezek a nyílt
közösségi felhasználók és szakemberek saját
tudásukból, ötleteikből, ismeretanyagukból hozzá
tudnak tenni a közgyűjtemények tudományos vagy
egyéb gyűjteményeinek értékéhez.
A közös indexelés – különösen a folkszonómia –,
az ikonográfiai, audiovizuális dokumentumok
azonosítása, az OCR közös javítása, a közös
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dokumentumleírás, a tudományos tartalmak közös
fejlesztése, aztán a közös metaadat-készítés is e
körbe tartozik, s ez majd jelentősen gazdagítja a
könyvállományok információinak a tartalmát, és
ezzel megkönnyíti a felhasználók minőségi
információkkal való ellátását. Egyúttal jelentősen
hozzájárul az olvasószolgálati tevékenység
minőségének javításához is. A könyvtárak már
gyakorlottak a bibliográfiai adatok importálásában.
Ebbe a folyamatba szervesen beilleszthető a
metaadatok közös elkészítése, majd exportálása,
importálása az egyes könyvtári állományokba. Egy
adott mű több példánya ugyanakkor lehetővé teszi
azok újrahasznosítását (Babelio, Sens Critique,
LibFly, LibraryThing.). Itt a felhasználók újfajta
interakciója jelenik meg, hiszen online üzleti
tapasztalataik alapján várják, hogy beléphessenek a
tartalomra vagy a felhasználásra tett megjegyzéssel
vagy megosztással, esetleg egyéb kiegészítéssel.
A Zooniverse hálózaton belül a Citizen Science
Alliance fogja össze az egyetemeket és
múzeumokat az Ancient Live projektben, ahol a
tudományos érdeklődésű állampolgárokat célozzák
meg, amikor segítségüket kérik abban, hogy
készítsenek bibliográfiai leírást több ezer
papirusztöredékről (http://ancientlives.org). 2011–
2012-ben másfél millió leírás készült így,
amelyekből több mint százat sikerült azonosítani
(többek között Plutarkhosz és Euripidész
alkotásait). A közös metaadatok nem rosszabbak,
mint amit a szakemberek készítenek, sőt, a kettő
kiegészíti egymást. Folyóiratok terén az ausztrál
nemzeti könyvtár Trove projektjét lehet kiemelni,
amelyben nyolcmillió oldal leírásának javítását
kínálják olvasóiknak – http://trove.nla.gov.au.
(Harmincezer önkéntes kétmillió sort javít ki így
havonta.) Az ikonográfiai gyűjtemények sem
nélkülözhetik a segítséget. A lyoni könyvtár
képekhez
(http://collections.bm-lyon.fr/photorhone-alpes), a New York-i Városi Könyvtár régi
térképek
leírásához
kért
segítségét
(http://maps.nypl.org/warper). A Digitalkootban, a
finn közösségi OCR-es szövegjavító projektben
110 ezren több mint 8 millió szót javítottak ki
(http://www.digitalkoot.fi/index_en.html).
Az
efféle munka időigényes, és anyagi ráfordítással is
jár, ezért körültekintően kell megtervezni, kinek,
mit, hogyan lehet felkínálni, illetve ki és hogyan
ellenőrzi az elvégzett feladatot.
A siker érdekében felosztják a munkát,
továbbképzik a résztvevőket, rendszeresen
ellenőrzik kompetenciáikat, gyakorlati képzést
nyújtanak, és konkrét példákat elemeznek (pl. egy
munka többféle megoldását). Így készült a
Transcribe Bentham, az angol filozófus
munkásságának a feldolgozása is: a civilek 60 ezer
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kéziratos oldalt tanulmányoztak és láttak el
észrevételekkel, majd a kutatók tanulmányozták,
ellenőrizték, és ez a változat került végül az
adatbázisba
(http://www.ucl.ac.uk/BenthamProject/transcribe_bentham). Az Old Weather
projekt részvevőit arra kérték, hogy a XX. század
eleji angol tengerészet kéziratos meteorológiai
feljegyzéseit írják le, hogy szakadatbázisukat
(http://www.oldweather.org) kiegészíthessék.
A crowdsourcing innovatív megoldás a könyvtárak
és más kulturális intézmények munkájában főleg
akkor, ha az innovációért felelős országos
intézmény is képviselteti magát, mint a francia
művészettörténeti
projekt
esetében:
http://hdalab.iri-research.org/hdalab.
(Pajor Enikő)
Lásd még 16

Nemzeti könyvtárügy
10/2014
LONSKÁ, Pavlína: Quo vadis, knihovno? : aneb O
propagaci Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–
2015 In: Čtenář. – 65. (2013) 9., p. 307-309.
Merre tovább, könyvtár? avagy a Cseh Köztársaság
2011–2015. évi könyvtárfejlesztési koncepciójának
népszerűsítéséről
Könyvtárügy; Középtávú terv; Public relations
A Cseh Köztársaság 2011–2015. évekre szóló
könyvtárfejlesztési
koncepcióját
a
cseh
könyvtárszakmai közösség többnyire ismeri. A
kormány által elfogadott stratégiai terv az
irányítóknak, fenntartóknak és a szakmának is
megmutatja azt az irányt, amerre a könyvtárak a
fejlődés útján haladhatnak. Kérdés, hogy tudják-e a
könyvtárak és könyvtárosok, hogy a koncepció
megvalósításában mi a közvetlen szerepük,
feladatuk.
A stratégiai terv 21 célt (ún. prioritást) tartalmaz,
amelyek hat nagy témakörhöz kapcsolódnak.
Minden prioritás saját munkacsoporttal és azon
belül saját sajtószóvivővel rendelkezik. A 19.
prioritás a könyvtári szolgáltatások marketingjével
foglalkozik, vagyis a könyvtári rendszer központi
és
helyi
szolgáltatási
tevékenységeinek
marketingtámogatását, népszerűsítését biztosítja.
Sajtószóvivője a prágai Városi Könyvtár vezetője,
a csoport hét fős tagsága cseh könyvtárak
képviselőiből áll.
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A 2013-as évben a csoport feladata nem a
könyvtári szolgáltatásoknak, hanem magának a
koncepciónak a népszerűsítése volt. A projekt
(Quo vadis) Merre tovább, könyvtár? néven fut a
Kulturális Minisztérium A 21. század könyvtára
programjának a keretében. A 19-es prioritás
munkacsoportjának tervei között szerepelt egy
2013-as roadshow előadássorozat megvalósítása a
megyei könyvtárak számára, a koncepció
szövegének kiadása, információs népszerűsítő
videospot és szórólapok elkészítése.
A Merre tovább, könyvtár? roadshow a 2013-as év
őszén valósult meg, amelyhez saját logo készült.
Célja a koncepció minél szélesebb körben való
népszerűsítése regionális és helyi szinten. A
roadshow-ban
közreműködő
hat
előadó
prezentációs előadással, a megyei könyvtárak helyi
igényeihez alkalmazkodó, választott témát mutat
be (pl. a könyvtár mint helyszín, a könyvtárak
közösségi
tevékenysége,
központi
portálszolgáltatások stb.). A koncepció minél
szélesebb körű népszerűsítése érdekében a
munkacsoport olyan információs prospektus
elkészítését javasolta, amelyben a stratégiai terv
szövege olvashatóbb, könnyebben értelmezhető
formában jelenik meg. Ehhez külföldi példák
szolgáltak mintaként, pl. a brit 2020-as könyvtári
jövőkép szövege.
Az új szövegverzió A cseh könyvtári trendek: a
2015-ös célok elérésének lehetőségei címen
elektronikus formában és angol nyelven jelenik
meg. Grafikus megjelenítését a könyvtári portál
arculatát és logóját tervező Imagery stúdió
valósítja meg. Az információs népszerűsítő
videospot a Jobb egyszer látni, mint százszor
olvasni szlogen jegyében készül. Megvalósítója
egy független kreatív csoport, a közismert és
elismert ProBono.
A videospottal egy időben nyomtatott szórólapot is
készíttetett a csoport az Imagery stúdióval.
Terjesztése a roadshow-ban részt vevő megyei
könyvtárak közreműködésével a résztvevők
számára biztosított, a további érdeklődők
elektronikus formában férnek hozzá, a projekt
weboldalán.
A webes elérés az egyik legfontosabb eszköz és
tevékenység a program keretében, amelynek
megvalósításában a Brnó-i Egyetem könyvtári és
információs
tanszékének
munkatársai
közreműködtek
(www.koncepce.knihovna.cz).
Ezen a címen érhetőek el a további információk a
Merre tovább, könyvtár? projekttel kapcsolatban
is.
(Prókai Margit)
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SCHNEIDER, Ronald: "Freundeskreise" - Eine
unterschätzte Ressource von Bibliotheken : häufig
mangelnde Effizienz und falsche Prioritäten : starke
Vorbilder in USA und England In: BuB. – 64. (2012) 6.,
p. 439-444.
A könyvtárbarátok köre mint támogatási forrás a
könyvtárak számára
Együttműködés -belföldi; Könyvtárbarátok köre;
Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi általában
A Német Könyvtári Szövetség (Deutscher
Bibliotheksverband, DBV) által közzétett „Jelentés a
könyvtárak 2011. évi helyzetéről” – az év közepén
végzett felmérés alapján – megállapítja, hogy a német
könyvtárak felében jelentős költségvetés-csökkentés
történt. A közkönyvtári hálózaton belül a nagyobb
könyvtárakat és könyvtári rendszereket jobban
érintették a takarékossági intézkedések, mint a
kisebbeket. Ez a helyzet annak a 80-as években
kezdődő és a 90-es években felgyorsult folyamatnak
az eredménye, melynek során az amúgy is feszített
önkormányzati költségvetéseket újabb társadalmi
kötelezettségekkel és politikai presztízsnövelő
projektekkel terhelték meg. A hosszú ideje tartó
alulfinanszírozás egyik következménye, hogy sok
közepes és nagyobb városban folyamatosan és
drámaian csökkent a könyvtári ellátás. Mindez úgy
értékelhető, hogy az állam egyre inkább kivonul a
szociális
szolgáltató
területekről,
beleértve
mindenekelőtt a kulturális programokat és az
iskolarendszeren kívüli képzést. Az állami
finanszírozás drasztikus csökkenése a jóléti
társadalom polgári (civil) társadalommá válását
idézte elő, ahol egyre több feladatot ad újra át a
polgároknak a túlterhelt kormányzat.
Az állam fokozatos kivonulása a közkönyvtárak
számára azt jelenti, hogy új pénzügyi forrásokat kell
találniuk, újra kell gondolniuk szervezetüket, és újra
felfedezni magukat. Az egyik olyan erőforrás,
amelyre a könyvtárak nagyobb mértékben
számíthatnak, a „könyvtárbarátok köre” nevű
önkéntes szervezet és más támogató csoportok. Ezek
helyi szinten képesek lehetnek segíteni és támogatni a
könyvtári szolgáltatásokat, amit eddig nem
használtak ki teljes mértékben a könyvtárak. A
csoportok tevékenységét össze kell kapcsolni, és
professzionális szintre kell emelni.
(Autoref. alapján)
Lásd még 14, 30, 76
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Központi szolgáltatások
12/2014
GROUDIEV, Iegor: L’Observatoire de la lecture publique
au service du livre : la carte et le territoire. – Bibliogr.
lábjegyzetben In: Bulletin des bibliothèques de France.
– 58. (2013) 4., p. 48-52.
Res. angol, német és spanyol nyelven
A Közkönyvtári Központ a könyvek és az olvasás
szolgálatában
Felmérés; Közművelődési
központ; Statisztika

könyvtár;

Módszertani

Az 1986-ben született decentralizálási törvény és a
közigazgatási
reformok
nyomán
jelentős
mértékben megváltozott a kultuszminisztérium és
az illetékes intézmények közötti kapcsolat és
adatszolgáltatás. 2008 januárjában jött létre a
kultuszminisztérium (ministère de la Culture et de
la Communication) alá tartozó Observatoire de la
lecture publique, melynek feladata a „a
könyvtárakra vonatkozó éves statisztikai adatok
bázisának a biztosítása és egy olyan kartográfiai
eszköz létrehozása, mely országos szinten követi a
könyvtári ellátás helyzetét”.
Minisztériumok,
kommunikációs,
egyéb
közművelődési intézmények és munkacsoportok
kapcsolódtak
be
felméréseikkel,
technikai
javaslatokkal és programokkal a munkába, hogy
részletes képet kapjanak az ország, egy-egy megye,
város vagy kistelepülés könyvtárairól. 2012-ben
már több mint 9 ezer könyvtár vett részt a
programban.
2009-től
a
franciaországi
közkönyvtárak több mint 60%-a megkapta és
kitöltötte azt a kérdőívet, amely működésére,
szolgáltatásaira és a dologi és személyi feltételekre
kérdezett. A fő mutatókra vonatkozó kérdéseket
minden évben megkapják a könyvtárak; minden
olyan kérdés szerepel, amely helyi, regionális vagy
országos szinten hasznos lehet az olvasással,
könyvvel, könyvtárüggyel, kommunikációval stb.
foglalkozó politikusok számára. A minisztérium
honlapján ugyanis csak néhány adat szerepelt e
rendszer bevezetése előtt.
A háromfokozatú számítógépes alkalmazás első
szintjén 2009-től minden alapvető könyvtári
információ elérhető. (Ezek a <data.gov.fr> oldalon
is szerepelnek.) A második szintet az Observatoire
honlapján
(http://www.observatoirelecturepublique.fr/) lévő
dinamikus térkép képviseli, mely módot ad arra,
hogy minden felhasználó a térkép „mögötti”
adathalmazból bárki érdeklődése és szükséglete
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szerinti helyi statisztikai adatbázist állítson össze.
Az éves adatszolgáltatás valamennyi információja
nem látható egyszerre. Körülbelül 130 ismérvet
lehet vizualizálni a regionálistól az egyes helyi
szintekig, ami magában hordja az átfogó
szintetizálás és a részletes analízis lehetőségét
egyaránt. Természetesen ez nem pótolja a hivatalos
felméréseket, hiszen az éves adatösszegzésekből
csak átlagos következtetések vonhatók le azokról
az országos tendenciákról, melyekről van
statisztikai adat (kiadások, a látogatás gyakorisága,
az egyes gyűjtemények növekedése, fejlesztése
stb.). Az állandó adatok mellett számos esetben
kiegészítő kérdések is szerepelnek, így a
mintavételi tételek és a belőlük levonható
következtetések is változnak, mivel ezek az adatok
önmagukban nem elégségesek az évenkénti
összevetésre. A rendszer továbbfejlesztése során az
egyik fő cél, hogy a könyvvel és az olvasással
kapcsolatos könyvtári szolgáltatások helyzetét,
problémáit, korszerűsítésének szükségességét
jobban meg lehessen érteni, ugyanakkor segédletül
szolgáljon a minisztérium mindazon osztályainak,
amelyek felelősek a terület fejlesztéséért.
Az Observatoire segítségével egy olyan
kölcsönösségen alapuló munkakapcsolatot lehet
létrehozni majd ezen intézmények között, melyben
az állam nemcsak elméleti irányító szereppel bír,
hanem a gyakorlati megvalósításban is alkotó
módon vesz részt. Ebben egyszerre van jelen a
közösségi cselekvés legkedvezőbb formája és a
közösségek elvárásaira adott válaszok egy olyan
eszköz segítségével, melynek továbbfejlesztett
változatában majd a harmadik szintet a
minőségméréshez
szükséges
információk
szolgáltatják.
(Pajor Enikő)

Együttműködés
13/2014
ZARGARÂN, Tirgan Karoevič: Portal "Armeniaca" :
sovremennoe sostoânie In: Vestnik BAE. – (2013) 2., p.
65-67.
Armeniaca portál: helyzetkép
Együttműködés -nemzetközi; Patriotika; Portál
Bibliográfiai kutatások szerint a világon ezernél is
több, 1512 és 1800 közötti régi örmény kiadvány
található. Ötszáz éven keresztül a tudósok ezeket a
forrásokat felhasználva nagyon sok armenológiai
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cikket, könyvet és disszertációt írtak. 2008-tól
Örményország
elektronikus
könyvtári
konzorciuma az Armeniaca internetes portál
kialakításán dolgozik. A 2020-ig terjedő időszak fő
feladatai:
1.
Stratégiai
partnerség
kialakítása
az
örményországi és külföldi könyvtárakkal, örmény
központokkal. 2001-től a jereváni nagykönyvtárak
bekapcsolódtak az ALEPH rendszert használó,
országos közös katalógus építésébe. A bibliográfiai
tételeket örmény, latin és cirill betűkkel rögzítik. A
könyvtárak saját helyi rendszerébe a bevitel a
Z39.51
protokollal
történik.
Az Örmény Nemzeti Könyvtár, a Nemzeti
Tudományos Akadémia Könyvtára, a Szent
Ecsmiadzin Könyvtár és a régi kéziratokat őrző
Matenadaran Intézet közös munkájával épül a régi
(1512–1800) könyvek központi katalógusa,
valamennyi bibliográfiai tételhez kapcsolódik a mű
teljes digitalizált szövege. A projekthez
csatlakozási
szándékát
jelentette
be
az
Amszterdami Egyetem Könyvtára és a bukaresti
Dudân kulturális központ. A katalógus a
http://www.flibsci.am/eng/node/3 címen érhető el.
2. Jó minőségű gyűjtemények és szolgáltatások
nyújtása
az
olvasóknak,
könyvtárosoknak,
kutatóknak. Az örmény kutatási és oktatási célú
portált a nemzeti könyvtár és az akadémiai
könyvtár közösen fejleszti a legkorszerűbb
eszközök igénybevételével.
3. Hosszú távú együttműködés kialakítása az
állami és a jótékonysági szervezetekkel. Az
Örmény Kulturális Minisztérium 2006 óta
finanszírozza a közös katalógus építését és a
könyvtárosképző tanfolyamokat. 2012-ben három
nemzetközi konferencia költségeit fedezte, előfizet
az EBSCO adatbázisokra. A Tudományos Állami
Bizottság a Springer és a Thomson-Reuters
adatbázisokra fizet elő, aminek köszönhetően az
összes jereváni könyvtár, a regionális és az
egyetemi könyvtárak szabadon használhatják
ezeket az adatbázisokat. Az eIFL konzorcium
(Elektronikus információ a könyvtáraknak) az
örmény könyvtáraknak nagy árengedményeket ad
a
nemzetközi
tudományos
adatbázisok
előfizetésekor, támogatja a regionális könyvtárakat
az infrastruktúra fejlesztésében. Az Örmény
Akadémiai Számítógépes Kutatóhálózat (ASNET)
az egyetemeket, tudományos kutatóintézeteket és
kulturális szervezeteket fogja össze, ezen keresztül
jutnak el a könyvtárak a GEANT európai
hálózatba. Az Ucom örmény telekommunikációs
cég térítésmentes wifi kapcsolatokkal segíti a
nemzeti és az akadémiai könyvtárat. Mind a
nemzeti, mind az akadémiai könyvtár számos
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nemzetközi szervezet (IFLA, CENL stb.) tagja,
részt vesz az Európai Unió Tempus programjában.
4. GRID technológiára épülő, nagy sebességű
hálózat létrehozása. A tartalom növeléséhez a
tudományos akadémia grid infrastruktúrája
használatát, az optikai alakfelismerési feladatokhoz
és a digitalizált művek mesterfájljainak hosszú
távú
megőrzéséhez
a
felhő-technológia
alkalmazását tervezik.
5. Az Armeniaca portál bekapcsolása a nemzetközi
adatbázisokba. Teljes erővel folyik a 12 akadémiai
folyóirat tartalmának digitális előállítása. A munka
során örmény vonatkozású művek is előkerülnek,
és egyúttal az időszaki kiadványok közös
katalógusát is tesztelik. A tervekben szerepel egy
egységes keresőrendszer fejlesztése.
Az örmény kormány nagy figyelmet szentel az
információs társadalom építésének, a könyvtári
közösség ebben a folyamatban az elektronikus
könyvtári
modellek
létrehozásával
és
működtetésével vesz részt, elsősorban a
könyvtárak bekapcsolásával a nagy sebességű
adathálózatokba, a könyvtárosok átképzésével és a
tartalom
nemzetközi
szabványok
szerinti
létrehozásával.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 27

Jogi szabályozás
14/2014
BROAD, Ellen M.: Update from Australia : the copyright
cloud hanging over our national collections In:
Interlending & document supply. – 41. (2013) 3., p. 8186.
Újra Ausztráliából: a szerzői jog felhője a nemzeti
közgyűjtemények felett
Digitalizálás;
Szerzői jog

Hozzáférhetőség;

Számítógép-hálózat;

Ausztráliában 2011-ben meghirdették, hogy az
elkövetkező évtizeden belül minden állampolgár
számára hozzáférhetővé teszik a nagysebességű,
széles
sávú,
jutányos
hálózati
és
telefonszolgáltatást (National Broadband Network,
NBN). Az ország 2020-ra „vezető digitális
gazdasággá”
szeretne
válni.
Mindez
a
közgyűjteményeket is érinti, amelyeket arra hívtak
fel, hogy tegyék online elérhetővé az általuk
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szolgáltatott tartalmat közösségi, oktatási és
kutatási célra. Ehhez jelentős költségvetési
forrásokat mozgósítottak (2012-ben a költségvetési
megszorítások ellenére is 39,3 millió dollárt, plusz
2,4 milliót mobil robotokra, amelyekkel az
intézményekben virtuális túrákat lehet majd tenni).
Mindez szorosan kapcsolódik a nemzeti kulturális
politika elképzeléseihez. A gazdasági, technológiai
és szerzői jogi környezet azonban korlátokat szab a
kezdeményezéseknek.
Ausztrália korán megkezdte a szellemi tulajdon
érvényesítése és védelme terén az amerikai modell
(US-IP)
alkalmazását,
amely
hamarosan
nemzetközi normává válik. A szerzői jogi
védelemben alkalmazott kivételek a tanulási,
kutatási, könyvtári-levéltári és saját célra történő
másolási felhasználással kapcsolatosak. A rendszer
csak meghatározott kivételeket tesz lehetővé, ami a
digitalizálásra is kihat. 2006-ban az 1968-as
szerzői jogi törvénybe beiktatták (200AB szakasz)
a „rugalmas kezelésre” vonatkozó kivételt, amely
az USA-ban használt „méltányos elbánás”
gyakorlatához hasonlít. Ez lehetővé teszi a szerzői
jogi védelem alá tartozó dokumentumok
társadalmilag hasznos célokra való felhasználását.
A 200AB szakasz szerint a könyvtárak
felhasználhatják a szerzői jogilag védett
dokumentumokat
a
könyvtár
működtetése
érdekében, amennyiben a szabad felhasználás nem
sérti a mű rendes felhasználását; indokolatlanul
nem károsítja a szerzői jogosult jogos érdekeit. Ez
a szakasz előírja továbbá, hogy a szabad
felhasználás egyes eseteit egyedi esetekként kell
tekinteni. A felhasználás lehetősége jóval
korlátozottabb, mint az amerikai méltányos
használat esetében. Az „egyedi eset” kitétel
különösen problémásnak bizonyult például a
tömeges digitalizálás és az online közzététel
tekintetében. Ausztráliában is vizsgálják, hogy a
szerzői jogi törvény jelenlegi kivételei elegendőek
és megfelelőek-e a digitális környezetben.
Reformra van szükség ahhoz, hogy elháruljanak az
akadályok
a
gyűjteményekben
őrzött,
közérdeklődésre számot tartó, szerző jogilag védett
dokumentumok online elérése elől.
A reformot meghatározzák a szellemi tulajdon
védelme
terén
folyó
különböző
szintű
kereskedelmi tárgyalások (ACTA, TPPA stb.)
eredményei. Ausztrália 2004-ben kötötte meg a
szabad kereskedelmi egyezményt az USA-val
(AUSFTA), aminek eredményeként az ország
teljességgel átvette az amerikai („IP-maximalista”)
modell szemléletét. Ezáltal néhány szerzői jogi
kivétel megszűnt. Az ausztrál kulturális
intézmények például nem engedhetnek online
hozzáférést gyűjteményük egyes darabjaihoz, ha a
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formátumváltáshoz a technológiai védelmi
intézkedések (TPM) megkerülésére lenne szükség.
A nemzetközi kötelezettségek sajnálatos módon
korlátozzák a szerzői jogi törvény tervezett
reformjának törekvéseit.
Hogyan lehet mégis biztosítani a megfelelő
hozzáférést és használati lehetőséget a közösség
elvárásai
szerint?
A
kereskedelmi
egyezményekben el kell utasítani azokat a
javaslatokat, amelyek a szerzői jog kijátszása ellen
túlzottan megterhelő intézkedéseket írnak elő, és
ezzel akadályozzák az eleve digitális formában
létrejött
dokumentumok
megőrzését
és
szolgáltatását. A tárgyalókat figyelmeztetni kell
arra, hogy különös figyelmet fordítsanak a szellemi
tulajdonnal
foglalkozó
kérdésekre.
Olyan
kiegyensúlyozó előírásokat kell megfogalmazni,
amelyek megerősítik a használók és a
közintézmények jogait. Gondoskodni kell az
átláthatóságról és a számonkérhetőségről.
A belföldi jogi reformokban célirányos kivételeket
kell bevezetni a gyűjtemények egyes darabjainak
digitalizálása és online elérhetősége érdekében.
Rugalmas kivételeket kell teremteni a méltányos
használathoz hasonlóan, hogy a kulturális
intézményekben lehetővé tegyék a művek
felhasználását. Emellett még számos probléma
megoldása van napirenden (árva művek, a nem
publikált művek szerzői jogi védelme, az efemer és
a kereskedelmi forgalmazásra szánt művek közötti
különbségtétel stb.). Feltétlenül meg kell őrizni az
egyensúlyt a szerzői jog területén az alkotók
védelme és közösség érdekei (az információhoz
való hozzáférés és a szabad kulturális önkifejezés)
között.
(Hegyközi Ilona)

15/2014
MUIR, Adrienne: Online copyright enforcement by
Internet Service Providers. – Bibliogr. In: Journal of
information science. – 39. (2013) 2., p. 256-269.
A szerzői jogi törvények alkalmazása online
környezetben és az internetszolgáltatók
Elektronikus dokumentum; Jogszabály -más területről;
Számítógép-hálózat; Szerzői jog
Az információ online megosztása az interneten már
a szerzői jogilag védett tartalmak illetéktelen
megosztására is kiterjed, s ezt a szerzői jog
tulajdonosai és a tartalomipar a legnagyobb
fenyegetésként élik meg. A jelenlegi szerzői jogi
törvények végrehajtása a jogosulatlan megosztás
széles körben elterjedt gyakorlata miatt
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nehézségekbe ütközik. A jogtulajdonosok a
meglévő jogi csatornákon keresztül keresték az
érintett személyeket és szervezeteket – kevés
sikerrel. Önkéntes megállapodásokat is kötöttek az
internetszolgáltatókkal, hogy felvilágosítsák és
lehetőség szerint megbüntessék a jogsértőket.
Kormányzati szinten is most készülnek hasonló
céllal új jogszabályok. A téma megközelítése
meglehetősen
ellentmondásos,
főként
az
átláthatóság hiánya és a jogok egyénekre gyakorolt
hatása körüli aggodalmak miatt. A tanulmány
bemutatja az online szerzőijog-sértés eseteit,
vizsgálja a szabályozási folyamat természetét és
hatását arra, hogyan fogadják a törvényes
eszközöket. Foglalkozik a szabályozás (internet)előfizetőkre gyakorolt lehetséges hatásával is. A
legfőbb következtetés: a jogosulatlan fájlmegosztás
megakadályozására hozott új intézkedéseknek
elvileg nem szabad hátrányosan hatniuk a
különböző jogok közötti egyensúlyra, ugyanakkor
a jogi lépések megtervezése és végrehajtása
aggodalmat kelt a szükségesség és arányosság
tekintetében.
(Autoref.)

16/2014
NINA, Ñusta – BOERS, Raoul: Disliking the like : user
policy-change and perception of the internet as a
democratic medium. – Bibliogr. In: New library world. –
114. (2013) 7/8., p. 319-325.
A lájkolás elutasítása. A személyes adatok védelme
és az internet mint demokratikus médium
Adatvédelem; Használói szokások; Jogszabály -más
területről;
Számítógép-hálózat;
Szolgáltatások
használata
A személyes adat az internet új nyersolaja, a
digitális világ új valutája – mondta 2009-ben az EU
volt fogyasztóvédelmi biztosa, s ez a közösségi
média elterjedését követően ténnyé vált. Az internet
lassanként elsődleges kommunikációs csatornává,
információforrássá és fogyasztási segédeszközzé
válik, s ezzel párhuzamosan egyre több veszély
fenyegeti a személyes adatokat, a magánéletet.
A viták középpontjában ma az áll, hogy kié a
morális felelősség? Az egyik felfogás szerint az
állam a felelős a magánemberek virtuális
sérthetetlenségéért.
Ez
azonban
magában
hordozhatja a cenzúra veszélyét. Az viszont
nyilvánvalóan a magánszemélyek felelőssége, hogy
fogyasztóként önként szolgáltatják ki adataikat a
netes vállalkozásoknak. Kérdés azonban, hogy
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birtokában vannak-e a magánéletük megvédéséhez
szükséges információs jártasságnak?
A Facebook használói közül sokan csak
mostanában, az újítások nyomán jöttek rá, hogy
lemondtak a saját adataik fölötti rendelkezési jogról.
Nagy felháborodást keltenek a személyes adatokat
sértő alkalmazások, például magánemberek
arcképeinek reklámcélra történő felhasználása. A
közösségi tiltakozások azonban jól illusztrálják a
paradoxont: az oldal tulajdonosait meghátrálásra
késztethetik a felhasználók, mivel azok üzleti
érdekeit éppen az együttműködés szelleme
szolgálja. A használók és szolgáltatók ilyen
demokratikus jellegű összefonódására eddig nem
volt példa a média világában.
Mitől ilyen sikeresek a közösségi hálózatok?
Neurofiziológiai kutatások kimutatták, hogy az
online
visszajelzések
(like,
retweet,
+1)
elégedettségérzetet keltő dopamint szabadítanak fel.
Szociálpszichológiai vizsgálatok szerint pedig
manapság tömegekre jellemző a nárcizmus és a
gyenge önértékelés. A folytonos tetszésre és külső
megerősítésre vágyó delikvensek számára ideális
színtér a közösségi média. Mindez magában
hordozza a függővé válás veszélyét. Az önkritika
nélküli, megbízhatatlan ítélőképességű és netfüggő
tömegek hatalmas mennyiségű, ám alacsony
színvonalú
információval
párosulva
egész
kultúránkat rombolják.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió között
jelentős különbség van a személyes adatok
megítélésében. Előbbiben a fogyasztói adatvédelmi
törvény megjelenéséig (2012) egyáltalán nem volt
koherens jogi kerete a magánélet védelmének, a
szabályozás kizárólag a piaci résztvevők igényei és
ereje szerint alakult. Európában emberi alapjognak
tekintik, melynek a szabadpiaci körülmények között
komoly védelemre van szüksége, és ehhez igazodik
a személyes adatok kezelésének szigorú törvényi
szabályozása. A jelen technikai viszonyok között
azonban egyre kevesebb a lehetőség az adatvédelmi
jogok érvényesítésére. Ezért fontos, hogy a
használók tisztán lássák, hogy a nagy közösségi
oldalak elsősorban üzleti vállalkozások, melyek
saját gazdasági érdekeiknek megfelelően alakítják
szolgáltatásaikat. Ezt a tudatos használók alulról
jövő kezdeményezésekkel, önszerveződő módon
képesek eredményesen befolyásolni. Erre példa a
Europe-v-Facebook.org (EVF), mely a Facebook
megosztási lehetőségét is kihasználva komoly
erőfeszítéseket tesz a személyes adatkezelés
átláthatóbbá tételéért.
(Fazokas Eszter)
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17/2014
VERMEYS, Nicolas: Le cadre juridique réservé aux
bibliothèques numériques. – Bibliogr. In: Documentation
et bibliothèques. – 59. (2013) 3., p. 146-154.
Res. angol és spanyol nyelven
A digitális könyvtárak jogi környezete
Elektronikus dokumetum; Kölcsönzés; Könyvtárosi
hivatás; Szerzői jog
Azzal, hogy a könyvtárak elektronikus forrásokat
is elérhetővé tesznek, megváltozik az a jogi
környezet, amelyben működnek, valamint az e
tartalmakkal kapcsolatos kötelezettségük. A szerző
a könyvtárosok felelősségét vizsgálja az általuk
kezelt és elérhetővé tett elektronikus forrásokkal
kapcsolatban. Két új felelősség jelenik meg:
egyrészt annak a szintnek megfelelően, amilyennel
az információ ellenőrzésében rendelkezik, a
könyvtáros felelőssé tehető a plagizált vagy más
illegális módon szerzett információ becsületsértő
tartalmáért, másrészt az elektronikus tartalom
jelentősen megváltoztatta a kölcsönzés jogi alapját,
így ez a kölcsönzés most inkább a
nagyközönséggel telekommunikáció útján történő
kommunikációra hasonlít. Ez a felfogásbeli
változás jelentős hatással van a könyvtáros
felelősségére.
(Autoref.)

Könyvtárosi hivatás
18/2014
BECKER, Pascal-Nicolas – FÜRSTE, Fabian: Sollen wir
Bibliothekare jetzt alle Informatiker werden? :
Forschungsdatenmanagement, Datenerhaltung und pflege als neue Aufgabenfelder In: BuB. – 65. (2013) 78., p. 512-514.
Res. angol és francia nyelven
Minden könyvtárosnak informatikussá kell válnia?
Könyvtárosi hivatás; Tudományos és szakkönyvtárak
Egyre több könyvtár kapcsolódik be az
adatmegőrzés és adatgondozás terén adódó
feladatokba, és a közszférában dolgozó
informatikusok gyakran adatkezelési alkalmazott
(Angestellte/r
in
der
Datenverwaltung)
elnevezéssel működnek, noha a tárolt adatok
kezelésével már régóta nem csak informatikusok
foglalkoznak.
Ugyanakkor
a
könyvtári
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munkavégzés is túllépett a klasszikus irodalomellátáson, hiszen egyre több technikai területtel is
kell foglalkozni. Így a tudományos könyvtárak
dokumentumszervereket működtetnek, melyek
biztosítják
az
elektronikus
publikációk
hozzáférését és hosszú távú megőrzését, de már
időszerű tevékenységi területté vált a kutatási
alapadatok kezelése is. Mit is jelent ez, és milyen
feladatok adódnak ebből a könyvtáros szakma
számára? Minden könyvtárosnak informatikussá
kell válnia? Vagy csupán a könyvtáros szakma
fejlődött, bővült? Igen, az utóbbiról van szó: ennek
a könyvtárosképzésben is következményei vannak
és lesznek.
Ezt a kérdéskört vizsgálja a Berlini Műszaki
Egyetem Könyvtárának két munkatársa cikkében
anyaintézményük gyakorlatának a bemutatásával,
amelyben a kutatás során keletkezett ún. „nyers
adatok” feltárásában és megőrzésében a
„hagyományos értelemben vett” könyvtárosoknak
számos fontos feladat jut.
A http://www.szf.tu-berlin.de/fileadmin/f33_szf/
Artikel_BuB_0708_2013.pdf címen az érdeklődők
– és németül is értők – elolvashatják a teljes cikket,
és megismerkedhetnek azokkal a kompetenciákkal,
melyeket az új típusú, ún. adatkönyvtárosnak (data
librarian) rendelkeznie kell.
(Murányi Lajos)

19/2014
CASELLA, Maria [et al.]: Le professioni per le
biblioteche accademiche di ricerca. – Bibliogr. a
jegyzetekben In: AIB studi. – 53. (2013) 1., p. 63-100.
Res. angol nyelven
Új szakterületek a tudományos könyvtárosok
számára. Tematikus rész, 5 közlemény
Képesítés; Könyvtárosi hivatás; Munkakör; Tudományos
és szakkönyvtárak
A felsőoktatási és tudományos könyvtárak az
utóbbi húsz évben gyors és mélyreható változáson
mentek át a digitális technológiák következtében.
A könyvtáron belül megjelentek a digitális
gyűjtemények (és következésképpen a digitális
szolgáltatások, a második generációs OPAC-októl
a discovery toolokig és tovább). A könyvtárakon
kívül a kiadók új kereskedelmi modelljei és a
tudományos kommunikáció átalakulása jellemzik a
helyzetet. Ilyen körülmények között az érintett
könyvtárak újra kell, hogy strukturálják egész
szervezetüket, gyűjteményeiket és szolgáltatásaikat
egy nyitottabb, rugalmasabb és kevésbé centralizált
modell irányába, ahol a digitális könyvtári
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

szolgáltatások teljes mértékben integrálódnak a
fizikai könyvtárba, és ahol mind a belső párbeszéd
az egyetem különböző részlegeivel, mind a külső a
különféle partnerekkel (az információterjesztés
folyamatában
megjelenő
közés
magánszervezetekkel) stratégiai jelentőségű. Egy
ilyen típusú könyvtárban a könyvtárosok egy
részére olyan új feladat hárul, ami már-már új
szakmaként jelenik meg. 2012 novemberében az
olasz
könyvtáregyesület
„Könyvtáron
és
könyvtároson túl: a felsőoktatási és tudományos
könyvtárak számára szükséges új mesterségek”
címen rendezett szemináriumot ezek áttekintésére.
Maria Casella fenti bevezetője után négy előadást
közöl a lap.
Paolo Gargiulo szerint az elektronikus források
könyvtárosa egyrészt ugyanazokat a feladatokat
látja el, mint a gyarapító és a folyóirat-könyvtáros,
csak éppen megváltozott körülmények és más
jellegű dokumentumok között. Ugyanakkor új
feladatai is vannak, hiszen nem fix árú kiadványok
között válogat, hanem kialkudja a hozzáférés díjait
és korlátait, ezeket a korlátokat és engedélyeket
éppen úgy be kell vezetnie az intézmény
rendszerébe, mint a dokumentum (forrás) meglétét
a katalógusba stb. és – magától értetődően – részt
kell vennie a források használatának segítésében,
oktatásában is.
Pierfranco Minsenti az online információs
szolgáltatások koordinátoráról (avagy a könyvtár
webportáljának fenntartásáért felelősről) szól. A
portál szerinte nem egyszerűen egy technológiai
platform, hanem szolgáltatás. A könyvtár
szempontjából lényeges vonása, hogy új és
szorosabb integrációt jelent a „hátsó iroda” (a
rendszerek, az elektronikus források kezelése,
metaadatok létrehozása stb.) és a „frontvonal”
(dokumentumszolgáltatás, az elektronikus források
hozzáférésének segítése stb.) tevékenysége között.
Maddalena
Morando
az
intézményi
repozitóriumért felelős könyvtáros alakját elemzi,
akinek feladata az egyetem tudományos
tevékenységét és eredményeit bemutató kirakat
tervezése és kezelése. Ez a tevékenység a célok
megfogalmazásával és a tartalmak kiválasztásával
kezdődik, ami nem nélkülözheti a megfelelő
kommunikációt, a képviseletet, tájékoztatást és
támogatást. Végül elengedhetetlen a megfelelő
technológia kiválasztása, az új fejlemények
figyelemmel kísérése és – szükség estén –
alkalmazása.
A Sada–Gregori–Sirito szerzőhármas annak
szükségességét hangsúlyozza, hogy a könyvtárban
bármely szinten dolgozók nem szorítkozhatnak
kizárólag passzív szerepre a megismerési ciklus
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(azaz a tartalmak kiválasztása, beszerzése és
elosztása) során, hanem aktívan kell részt venniük
abban. Így új munkakörök is létrejönnek, mint a
scholarly communication librarian, aki az
oktatókkal
és
kutatókkal
együttműködve
javaslatokat
dolgoz
ki
a
tudományos
kommunikáció aktuális kihívásaira adható
válaszhoz; közreműködik a témában való
naprakész szakmai ismeretek biztosításában. A
copyright & licensing librarian a szerzői jogi
kérdésekben, a jogos használat és a plágium
ügyeiben nyújt segítséget, szükség esetén
továbbképzést, közreműködik az intézmény fair
use
és
fair
dealing
politikájának
megfogalmazásában. A data librarian a
technológiai megoldások implementálásával, a
használók és az adatszolgáltatók (forgalmazók)
közötti
együttműködés
környezetének
kialakításával foglalkozik; a használatban lévő
digitális rendszerek interoperabilitását biztosítja; a
digitális megőrzés problémáit is gondozza. A
semantic
librarian
a
szemantikus
web
tudásmegosztási technikáinak és eszközeinek
használatát segíti; támogatja az információ- és
tudásmenedzsment magas szintű alkalmazását.
Mindezek a
különleges
munkakörök új
kompetenciákat, új ismereteket és készségeket
kívánnak meg a könyvtárak munkatársaitól. Az
olasz könyvtáregyesületnek komoly feladata kell,
hogy legyen ezen új készségek és ismeretek
elsajátításának lehetővé tétele, valamint az új
munkakörök elismertetése.
(Mohor Jenő)

20/2014
EMANUEL, Jenny: Digital native librarians, technology
skills, and their relationship with technology. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 32. (2013) 3.,
p. 20-33.
A digitális bennszülött könyvtárosok technológiai
készségei és a technológiához való viszonyulása
Egyetemi könyvtár; Felmérés; Információtechnológia;
Könyvtárosi hivatás; Könyvtáros-utánpótlás
A felsőoktatási könyvtárosok új generációja, amely
része a 1982 és 2001 között születetteknek, most
vesz részt könyvtárosképzésben, vagy kezdi meg
könyvtárosi karrierjét. Technológiai készségeikről
és a technológiához való viszonyulásukról online
felmérést végeztek körükben.
A háromszáztizenöt, 1982 és 1990 között született
válaszadó nagyjából fele-fele arányban volt
17

hallgató és könyvtáros. A felmérést 20 fővel
készült félig strukturált interjúk követték. A
megkérdezettek úgy látják, hogy egy könyvtáros
számára fontos, hogy értsen a technológiákhoz. A
fontosnak tartott (az egyetemi könyvtárakban és a
könyvtárosképző
intézményekben
használt)
technológiák listája azt mutatja, hogy a válaszadók
kevésbé érzik otthon magukat a tartalmak
létrehozására irányuló és magasabb szintű
készségeket
megkövetelő
technológiák
használatában. Azt jósolják, hogy a következő öt
év legfontosabb technológiái a mobil eszközök
lesznek, ide értve az e-könyv olvasókat.
Nem mindegyikük tekinti magát digitális
bennszülöttnek, a technológiát jól ismerő
embernek, és van, aki nem tudja pontosan
megmondani,
hogy
milyen
technológiai
készségekkel rendelkezik. Ugyanakkor többségük
úgy gondolja, hogy van különbség a fiatalabb és az
idősebb könyvtárosok technológia-használata és
attitűdjei között. A megkérdezettek csak egy
részének pályaválasztásában játszott szerepet, hogy
a könyvtári munka különböző technológiák
használatára ad módot. Közülük sokan emlékeznek
arra, hogy volt idő, amikor otthonaikban nem volt
jelen a digitális technológia, és úgy gondolják,
hogy nem volt olyan fejlettnek tekinthető, mint
napjainkban,
amikor
egyetemre
mentek.
Ugyanakkor sokkal többet használták ezeket a
technológiákat, mint az idősebb generációk. Ahogy
elérhetővé vagy szakmailag szükségessé válnak,
hamar elsajátítják az új technológiákat. Mivel
együtt nőttek fel velük, úgy gondolják, hogy nem
kell félniük attól, hogy elrontják a számítógépeket.
Nem kötődnek meghatározott technológiákhoz, és
nem zavarja őket újabb technológiák megjelenése,
mivel úgy látják, hogy mindig jön valami újabb és
jobb. Mindamellett tisztelik idősebb kollégáikat és
a
hagyományos
könyvtárossághoz
kötődő
készségeket, amelyek mélyen gyökereznek a
szakmában.
(Koltay Tibor)

21/2014
FEDERER, Lisa: The librarian as research informationist
: a case study. – Bibliogr. In: Journal of the Medical
Library Association. – 101. (2013) 4., p. 298-302.
A könyvtáros mint kutatási információs szakember
Dokumentáló -felsőfokú; Könyvtárosi hivatás; Kutatás
információellátása
Amíg a hagyományos könyvtári szolgáltatás a
kutatási folyamat végtermékére, a szakirodalomra
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koncentrált, a kutatási adatok kezelése kapcsán a
könyvtárosok új szerepet is betölthetnek „kutatási
információs szakember” elnevezéssel. Ebben a
szerepkörben a kutatás összes szakaszában együtt
dolgoznak a kutatói teamekkel. Szaktanácsokkal
segítik az adatok kezelését, megőrzését, a keresést
és a bibliometriai tevékenységet, valamint abban is
közreműködnek, hogy a finanszírozóknak az
adatkezelésre, a nyílt hozzáférésre és más, az
információval kapcsolatos területekre vonatkozó
szabályait betartsák.
Az angol „informationist” terminus a 2000-es
években született meg, amikor olyan új
egészségügyi
szakemberek
képzésében
gondolkoztak,
akik
könyvtárés
információtudományi végzettségre tesznek szert az
egészségügyi szakismeretek mellett.
A kutatókat többnyire nem képzik ki az
adatkezelésre,
ami
megnehezíti,
hogy
megfeleljenek a finanszírozó ügynökségek
adatmegosztással kapcsolatos követelményeinek.
Bár a „nagy adatok” jelentős figyelmet kaptak,
gyakran a kisebb kutatócsoportoknak van
szükségük segítségre, miközben költségvetésük
nem engedi meg, hogy teljes munkaidejű
adatmenedzsert alkalmazzanak.
A kutatási információs szakemberek képzésének és
továbbképzésének tartalmaznia kell az adatok
kezelésével és megőrzésével kapcsolatos, valamint
pályázatírói ismereteket. Emellett a hagyományos
szakkönyvtári készségekre (keresés, információs
műveltségi oktatás) is szükség van. Tisztában kell
lenniük az adott tudományterület alapjaival, a
szakmai közösségek természetével, továbbá
ismerniük kell szakzsargonjukat, viszont nincs
szükség magas szintű tudományos képzettségre.
(Koltay Tibor)

22/2014
HUVILA, Isto [et al.]: What is librarian 2.0 - new
competencies or interactive relations? : a library
professional viewpoint. – Bibliogr. In: Journal of
librarianship and information science. – 45. (2013) 3., p.
198-205.
Mi a Könyvtáros 2.0 jellemzője? Új kompetenciák
vagy inkább interaktív kapcsolatok? Felmérés finn
könyvtárosok körében
Felmérés;
Információs
társadalom;
Információtechnológia; Képesítés; Könyvtárosi hivatás
A Könyvtár 2.0 a könyvtár és használója közötti
kapcsolat megváltozása, amire a legnagyobb hatást
a világháló technológiai fejlődése, valamint a
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közösségi média és az ún. Web 2.0 eszközeinek
könyvtári használata gyakorolta. A változások
nyomán új követelmények is felmerülnek a
könyvtáros szakma területén. A felmérés azt
vizsgálta, miként élik meg a könyvtárosok ezt a
változást szakmai azonosság és tudás tekintetében.
A szakirodalom áttekintése után a szerzők a
felmérés módszereit ismertetik. Száz finn
könyvtárosnak tették fel azt a kérdést, hogy
szerintük mi is a Könyvtáros 2.0. Az írásban
beküldött vélemények összegyűjtése után mind az
öt szerző tárgyszavazta a kapott szövegeket, majd a
kulcsszavak gyakoriságát és köztük lévő szoros
vagy lazább kapcsolatokat tartalomelemzési
módszerrel (co-word analysis) vizsgálták. Ezután a
többdimenziós skálázás (MDS) módszerével
grafikus ábrán leképezték a kulcsszavakat és az
egymáshoz való kapcsolatokat. A korszerű
könyvtáros jellemzői az alábbi sorrendben
„sűrűsödtek”: az információtechnológiához értő,
interaktív, felhasználó-központú, naprakész, aktív,
internetközpontú, létrehozó, virtuális, nyitott stb.
Az eredmények szerint a Könyvtáros 2.0 fogalmát
egyértelműen a világhálóval kapcsolták össze a
könyvtárosok, noha a szakma egyik vagy másik
hagyományosabb jellemvonása máig megőrizte a
relevanciáját. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a
Könyvtáros 2.0 irányába mutató változások
ijesztőek is lehetnek némelyik könyvtáros számára,
amit számításba kell venni a könyvtár
stratégiájának kidolgozásakor. A vizsgálat végül
azt is kimutatta, hogy a jövőben elvárható
jártasságok kapcsolatosak lesznek ugyan az
internetes munkával és navigálással, és nyitottságra
is szükség lesz az internethasználókkal folytatott
kommunikációban, de a Könyvtáros 2.0 képe
szilárdan kötődik továbbra is a hagyományos
szakmai értékekhez és kompetenciákhoz.
(Murányi Lajos)

23/2014
KEOGH, Patricia: Motivation for grant writing among
academic librarians. – Bibliogr. In: New library world. –
114. (2013) 3/4., p. 151-165.
A
pályázatírók
könyvtárakban

motivációi

az

egyetemi

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Könyvtárosi hivatás;
Pályázat -könyvtáraknak
Egy vizsgálat során a Long Island University
munkatársai a sikeres pályázatírók motivációit
igyekeztek feltárni. A felmérésbe az utóbbi négy
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évben nyertes egyetemi könyvtárosokat vonták be,
szűkítve a kört a különböző államokban szövetségi
finanszírozású, 50 ezer dollárnál nem nagyobb
összegű pályázatok íróira. Ilyen pályázatokat az
Institute of Museum and Library Service (IMLS),
ezen belül a Library Services and Technology Act
(LSTA) ír ki; ezért az elemzéseket 29 LSTA és
további 6 IMLS pályázat nyertesei körében
folytatták. A 35 pályázat kapcsán 38 személyt
kerestek meg, a háromhetes válaszadási időszak
alatt 19 válasz érkezett.
A pályázatok nagy része digitalizálásra,
katalogizálásra
és
digitalizálásra,
gépek
beszerzésére és képzésre, új források létrehozására
stb. irányult. A kérdőíven nyitott és zárt végű
kérdések voltak, a megfogalmazásokban a
„motiváció” szót az „ok” vagy a „tényező” szó
helyettesítette. A kérdőíveket az online szétküldés
előtt
sikeres
pályázatírói
tapasztalatokkal
rendelkező kollégák tesztelték. A címzetteknek a
kiküldés után egy héttel, majd két héttel
emlékeztetőt küldtek.
Nem vonták be a vizsgálatba azokat, akiknek a
munkaköri leírásában szerepel a pályázatírás, vagy
munkájuk a pályázat sikerétől függ. A válaszadók
58%-a jelezte, hogy projektjük nem folytatódik, ha
pályázatuk nem nyer. A „miért pályáztak?”
kérdésre többen felelték, hogy „az intézetnek vagy
a könyvtárnak szükséges volt”, továbbá, hogy
„lelkesedésből” a meglévő pályázat folytatásához.
Ugyanezek a tényezők voltak a főbb válaszok „a
pályázati
finanszírozás
keresésének
oka”
kérdésnél. A válaszadók 84%-a ismét részt venne
egy ugyanolyan pályázaton. A pályázatírás
gondolata kérdésre 89% felelte, hogy „én
akartam”, 11%, hogy „kellett”. Többeknek első
próbálkozásra sikerült nyertes pályázatot írniuk, a
válaszadók nagy része azonban csak többszöri
nekifutás után lett eredményes. Az elutasított
pályázatokból szerzett tapasztalatokról néhányan
azt írták, hogy tanultak belőle, mások a
folytonosságot hiányolták. A sikeres pályázat
értékelésekor legtöbben a sikerélményt, a
teljesítményt, a haladást jelezték. Többen írtak
megjegyzéseket, tanácsokat a pályázatírási
folyamathoz.
Az elemzések megmutatták, hogy a „lelkesedés” és
a „ki akartam próbálni magam” tényezők fontos
szerepet játszanak a pályázatírásban. Ez megfelel a
szakirodalomból vett megállapításnak, mely szerint
a könyvtárosok igénylik munkájukban a
változatosságot és az intellektuális kihívásokat. Az
elemzések egyik kiemelkedő eredménye az
együttműködés fontosságára mutat, amit „az
intézetnek vagy a könyvtárnak szükséges” válasz
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gyakorisága tükröz. Az elnyert támogatás célja a
meglévő szolgáltatások bővítése vagy újak indítása
volt. Ez is alátámasztja a korábbi publikációkat: a
könyvtárosok egy szolgáltatás-orientált szakma
művelői. Nem igazolódott be az a feltételezés,
hogy a bürokrácia nehezíti a pályázatírást. A
hivatali előmenetel lehetősége az utolsó volt a
motivációk között, a válaszadók egyike sem jelölte
meg. Bár a „munkatársak és/vagy a vezetők
elismerése” nem szerepelt az elsődleges okok
között, 63% fontosnak tartotta elhatározása során.
A magatartásra és az attitűdökre vonatkozó
válaszok megfeleltek az elvárásoknak: 68%
választotta a „kihívás” vagy a „megmérettetés”
választ.
Az egyéni felelősség összes elemének eléréséhez
olyan minőségi vizsgálatok szükségesek, amelyek
eredményeit statisztikailag lehet elemezni. Ajánlott
a motiváció pontos meghatározása, a téma további
kutatása, elsősorban a pályázatírókkal folytatott
félig strukturált interjúk módszerével. Az
eredmények azt tükrözik, hogy belső és külső
tényezők egyaránt megtalálhatók a könyvtárosok
motivációi között. A vizsgálatban részt vevők
magatartása és attitűdje arra utal, hogy öntudatos
és motivált személyiségek.

tanterveit,
hogy
kiderüljön,
vannak-e
menedzsmentkurzusok, illetve hány és milyen
tematikájú kurzust tartanak. A második fázisban
félig strukturált interjúkat készített a nemzetközi
szektorban működő 15 információszolgáltatással
foglalkozó intézmény igazgatójával Genfben. A
szerző arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált
képzőintézmények 73 százaléka kínál vezetési
ismereteket, bár elég nagy a különbség az országok
és a képzőintézmények között. Az interjúkból
kiderült, hogy a megkérdezett vezetők 80%-a
munka közben, 66%-uk pedig az intézménye által
biztosított vezetőképzése során sajátította el a
menedzsment ismereteket. Mindannyian azt
mondták, hogy az egyetemi kurzusokon tanultak –
bár relevánsak voltak – nem voltak elegendőek
munkájuk ellátásához, és ajánlásokat fogalmaztak
meg arról, milyen kompetenciáknak kellene
szerepelniük a könyvtár- és információtudományi
tantervekben. A menedzsment oktatását eddig
főként észak-amerikai, az ALA által akkreditált
képzőintézményekben vizsgálták, de a világ többi
részén is kell a kérdést kutatni, és az eredményeket
publikálni. A cikk érdekes lehet mind a
képzőintézmények,
mind
a
könyvtáros,
információs szakemberek számára.

(Viszocsekné Péteri Éva)

(Autoref.)

Lásd még 6, 8

Oktatás és továbbképzés
24/2014
GRANDBOIS, Yvonne de: Managerial competencies for
information professionals : an international perspective.
– Bibliogr. In: Library review. – 62. (2013) 4/5., p. 335343.
Vezetői
készségek
oktatása
információs
szakembereknek: nemzetközi helyzetkép
Felmérés;
Könyvtárosképzés
-felsőfokú;
Könyvtárosképző intézmény; Nemzetközi helyzetkép;
Tanterv, óraterv; Vezetés
A cikk szerzője arra volt kíváncsi, oktatják-e, és ha
igen, milyen mértékben a vezetési ismereteket a
könyvtárosképző intézetekben globálisan, és hogy
ez megfelelően felkészíti-e a hallgatókat az
információs szakmák vezetői pozícióira. A cikk
beszámol egy vizsgálatról, melynek első
szakaszában a szerző áttekintette a kérdés
szakirodalmát és 26 ország könyvtárosképzésének
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25/2014
SANZ-SANTACRUZ, Víctor – SERRANO-VICENTE,
Rocío – ITURBIDE-TELLECHEA, M. Arántzazu: La
estancia en bibliotecas extranjeras como instrumento de
formación bibliotecaria: la experiencia de la Universidad
de Navarra (2003-2010). – Bibliogr. In: Revista española
de documentación científica. – 36. (2013) 1.
Res. angol nyelven
Külföldi könyvtárakban töltött gyakorlat mint a
továbbképzés eszköze. A Navarrai Egyetem
könyvtárának tapasztalatai
Egyetemi könyvtár; Együttműködés
Tanulmányút; Továbbképzés

-nemzetközi;

A technológia folyamatos fejlődése és az
oktatásban bekövetkező mélyreható változások a
könyvtárak számára szükségessé teszik a
folyamatos megújulást. A Navarrai Egyetem
könyvtára 2003-ban (ma is folyó) csereprogramot
indított, melynek keretében 2010-ig nyolc
könyvtáros töltött 3-3 hónapot angol és amerikai
egyetemi
könyvtárakban
(és
egy
fő
mesterképzésen vett részt Sheffieldben). A cikk
bemutatja a program jellemzőit és finanszírozását,
elemzi a résztvevőkkel készített felmérés
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

eredményeit. Megállapítása szerint a résztvevők
szakmai fejlődésén túl a hozott tapasztalatok
alapján a könyvtárban bevezetett új megoldások
adják a program igazi hasznát.
(Autoref. alapján)

Egyesületek
26/2014
MAMAEVA, S. A.: Rossijskaâ bibliotečnaâ associaciâ
kak primer "sil'noj associacii" In: Vestnik BAE. – (2013)
2., p. 26-31.
Az Oroszországi Könyvtáros Egyesület az „erős
egyesület” példája
Egyesület -könyvtári -nemzeti; Feladatkör
Az Oroszországi Könyvtári Egyesület (Rossijskaâ
bibliotečnaâ associaciâ = RBA) az ország
legnagyobb könyvtári szakmai-társadalmi szervezete.
Tagjai a különböző szintű, típusú és szakirányú
könyvtárak, a felsőoktatási intézmények könyvtárai,
bibliográfiai, információs és egyéb intézmények,
könyvtári közösségek és egyesületek. Az 1994-ben
alapított egyesület az IFLA jelzőjével élve „erős
egyesület”,
szakmai
önszabályozásra,
érdekérvényesítésre képes.
Az RBA irányító szerve a Konferencia; két ülése
között a szervezetet a Tanács irányítja, a folyamatos
működésért a Titkárság a felelős. A Konferencia
évenként más-más, pályázat útján kiválasztott
városban tartja ülésszakát, a város „Oroszország
könyvtári fővárosa” címet kapja. A kiemelkedő
teljesítmény elismerésére 2012-ben kitüntető címet
hoztak létre.
Az RBA keretében 32 szekció és 9 kerekasztal
működik, ezeket könyvtártípusok (15) és a könyvtár
tevékenységi iránya szerint (26) csoportosították.
Sokáig a szervezet fejlesztését új szekciók és
kerekasztalok megalakítása jelentette; az utóbbi
években a problémaorientált megközelítés alapján
erősödtek a szekciók közötti kapcsolatok,
munkacsoportok alakultak a könyvtári tevékenység
értékeléséhez szükséges mutatók kidolgozására vagy
a gyermekek információs védelmére.
Az RBA alapszabályzata rögzíti az egyesület
alapfeladatait a könyvtárpolitikától a kiadói
tevékenységig. A 2011–2015. évekre szóló fejlesztési
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koncepcióban a célok és a feladatok két fő iránya a
szakma fejlesztése és az érdekvédelem. Mindkét
irányban a megvalósítás ideológiai, normatív-jogi és
gyakorlati szinten folyik. A könyvtáros hivatásnak
saját szakmai kultúrája van, az értékeket számos
tényező alakítja; legnagyobb hatással a szakma
kiválóságai vannak, akik egyúttal az RBA alapját
jelentik. Ezért jogos az az állítás, hogy az Egyesület a
szakmai ideológia szintjén jelentősen hozzájárul a
szakma fejlesztéséhez. Normatív szinten az RBA
különböző ajánlásokat fogalmaz meg és realizál.
Eddig 12 normatív-ajánló dokumentum született,
köztük 1999-ben a szakmai etikai kódex, amelyet
2011-ben teljesen újrafogalmaztak. Ide sorolható még
a közkönyvtárak tevékenységére, és a fiatalok
közkönyvtári ellátására vonatkozó ajánlás. Gyakorlati
szinten az RBA megteremti a szakmai
tapasztalatcserékhez, az újítások terjesztéséhez
szükséges feltételeket. A szakmai információ
terjesztéséhez különböző módszereket használ: 1995
óta kiadja Az RBA információs bulletinje c.
folyóiratot, 2000 óta működteti az Egyesület
honlapját, az éves közgyűlés mellett különböző
rendezvényeket szervez, beleértve az online
kommunikációs formákat. Részt vesz országos
projektekben és programokban, mint a LIBNET
(országos számítógépes könyvtári hálózat) vagy a
könyvtári állományok megőrzésének 2020-ig szóló
programja. A szakma fejlesztésének része a képzéstovábbképzés,
részvétel
a
könyvtárosok
kompetencia-modelljeinek
kidolgozásában.
A
tervekben szerepel a tudományos, oktatási és
módszertani irodalmat értékelő szakmai szakértői
rendszer kidolgozása; működése eredményeként a
kiadvány „Az RBA ajánlásával” jelzést kaphatja.
A szakmai érdekvédelem az olvasók és
könyvtárhasználók érdekeire is kiterjed, beleértve az
információ szabad elérését. Ideológiai szinten a cél a
könyvtári szakmai értékek beépítése a társadalmi
értékrendszerbe. Az RBA-nak nincs joga törvényeket
kezdeményezni, de aktívan részt vesz a törvények
előkészítésében,
véleményezésében
(például
kötelespéldány-törvény). Gyakorlati szinten segíti az
új technológiák és eszközök elsajátítását, bővíti a
szerződéses partnerek körét. Új kezdeményezései,
hogy a lakosság különböző társadalmi szerveződések
formájában támogassa a könyvtárak tevékenységét;
másrészt a könyvtárosok kapcsolódjanak be az
állami, helyi és társadalmi szervezetek munkájába.
(Viszocsekné Péteri Éva)
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Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak
27/2014
ŽABKO, E. D.: Prezidentskaâ biblioteka im. B. N. El'cina
na prostranstve SNG : pervye rezul'taty i plany razvitiâ
In: Vestnik BAE. – (2013) 2., p. 59-61.
A B. N. Jelcin Elnöki Könyvtár és a FÁK-tagországok
nemzeti könyvtárai: az együttműködés első
eredményei és a fejlesztési tervek
Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyvtár;
Nemzeti könyvtár
Az oroszországi államiság elektronikus történeti
forrásait építő három nemzeti könyvtár egyike a
Borisz N. Jelcin nevét viselő Elnöki Könyvtár. A
digitális állományok építéséhez az intézmény több
FÁK-tagország nemzeti könyvtárával kötött
együttműködési szerződéseket, ami a partnerek
számára is fontos, közös történelmi időszakokkal,
emlékezetes
dátumokkal
és
eseményekkel
foglalkozó dokumentumok teljesebb feltárását
segíti elő. A tagországok jelentősen hozzájárultak
az
Oroszország
területe
gyűjteményhez,
folyamatosan épül a Nagy győzelem emléke, az
Államhatalom és az Oroszországi népek
gyűjtemény. A térítésmentesen átadott anyagok
ritka kiadványok elektronikus másolatait, időszaki
kiadványokat,
térképeket,
fényképeket,
képeslapokat tartalmaznak.
2013–2014-ben Ukrajna Nemzeti Országgyűlési
Könyvtárával közös projektben készül a könyvtár
az orosz és ukrán költő, T. G. Ševčenko
születésének 200. évfordulójára, V. I. Vernadskij
tudós
születésének
150.
évfordulójára.
Érdeklődésre
tartanak
számot
az
ukrán
könyvtárakkal az első világháború kitörésének 100.
évfordulója alkalmából indított közös projektek.
Az együttműködés a FÁK-tagországok nemzeti
könyvtáraival tudományos kutatási témákra is
kiterjed: 2012-ben Ukrajnában tartották az első,
elektronikus
könyvtárakkal
foglalkozó
szemináriumot 18 kulturális intézményből érkező
több mint 100 résztvevővel. A második
szemináriumot 2013 tavaszán Kazahsztánban
rendezték, erre az évre terveztek még egy
rendezvényt Ungváron a Kárpátaljai Megyei
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Általános
Tudományos
Könyvtárral
együttműködve. Ukrán viszonylatban említésre
méltó a Cirill és Metód Dnyepropetrovszki Megyei
Tudományos Könyvtárral folyó együttműködés,
ahonnan az Elnöki Könyvtár helytörténeti
gyűjteményébe
folyamatosan
küldik
az
elektronikus másolatokat, így Jekatyerinoszlav
város forradalom előtti időkből való képeslapjait, a
helyi önkormányzattal, a regionális statisztikával, a
zaporozsjei kozákság történetével foglalkozó ritka
könyveket. Cserébe az Elnöki Könyvtár
archívumából
kiválogatja
és
átadja
a
dnyepropetrovszki, kijevi és minszki könyvtárak
érdeklődésére számot tartó anyagokat.
Az Elnöki Könyvtár egyik fontos tevékenységi
területe az ún. hozzáférési központok létesítése a
Rossotrudničestvo
különböző
országokban
működő képviseleteire építve. 2012-ben 12 ilyen
központ nyílt, ebből 5 a FÁK-tagországokban az
ott működő oroszországi tudományos és kulturális
központokban. Az Elnöki Könyvtár digitális
gyűjteményei egyébként is sokszor szolgálnak
forrásul e központok rendezvényeihez. Ilyen volt
például a fiatal orosz nyelvtanárok fehérorosz
fóruma, az orosz hadsereg poltavai győzelmének
napja, I. Péter cár születésének 340. évfordulója.
2013-ban a szláv írásbeliség megszületésének
1150. évfordulója alkalmából az Elnöki Könyvtár a
Rossotrudničestvo
közreműködésével
Fehéroroszországban rendez internet-olimpiát,
amelynek célja, hogy az iskolások és egyetemi
hallgatók objektív információt kapjanak a két
ország népeinek történelmi kapcsolatairól. 2013-tól
a FÁK-tagországokban rendszeressé válnak a
webinárok (webes szemináriumok).
A tervek között szerepel, hogy a tagországok
könyvtáraiban létesítenek hozzáférési központokat,
elsőként
a
Vernadskij
Ukrán
Nemzeti
Könyvtárban. A könyvtárakból elérhetővé válik az
Elnöki Könyvtár valamennyi forrása, beleértve a
szerzői joggal védett archív anyagokat és
kiadványokat.
A FÁK-tagországok könyvtáraival folytatott
együttműködés sikere annak is köszönhető, hogy
az Elnöki Könyvtár az Eurázsiai Könyvtári
Egyesület (Bibliotečnaâ Assambleâ Evrazii) tagja
lett.
(Viszocsekné Péteri Éva)
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Felsőoktatási könyvtárak

de az angolt is szívesen látják, ha valaki hírekkel
szolgálna, vagy észrevételeit közölné.)

Lásd 23, 33, 34, 47, 50, 57, 65, 71

Közművelődési könyvtárak
28/2014
KNUDSEN, Hanne Marie: With new tasks and functions
in rural areas In: Scandinavian public library quarterly. –
46. (2013) 3., p. 10-12.
Új könyvtári feladatok és funkciók Dánia vidéki
területein
Fejlesztési terv; Mozgókönyvtár; Szolgáltatások
Hét mozgókönyvtárral rendelkező könyvtár a
résztvevője annak a Jobb élet vidéken elnevezésű
fejlesztő programnak, melyet a Dán Kulturális
Ügynökség
(http://www.kulturstyrelsen.dk/)
finanszíroz, s amely 167 ezer embert érint. A
könyvtárak meg akarják újítani és fejleszteni
mozgókönyvtáraikat, hogy látható legyen, miként
járulnak hozzá ezek a vidék fejlődéséhez. A
könyvtár el tud jutni az intézményekhez, a helyi
közösséghez és a lakosokhoz, rugalmas
szolgáltatásokra képes, alkalmazkodik az egyéni
igényekhez és kívánságokhoz. A projekt
bebizonyította, hogy a könyvtárak meg tudják
újítani szolgáltatásaikat azáltal, hogy új
célcsoportokat érnek el. A mozgókönyvtárak
olyasmire is képesek, amire a közszolgáltatások
nem: összehozzák az embereket, s ezáltal közösség
születik a közelség és szolidaritás érzését felkeltve
– olyan értékekét, amelyeket a helyiek nagyra
tartanak.
Ezután a cikk a projekt néhány eredményéről
számol be: új típusú látogatások kipróbálása
(intézményekben, étkezdékben, aratóünnepségen,
falunapokon), kooperáció önkéntesekkel és új
partnerekkel, szaktanfolyam szervezése, újítások,
új célcsoportok kiválasztása, segítő szerep
vállalása, a gyermekek nyelvi fejlesztése, a
digitális tanulás propagálása (új célcsoportokban és
azok munkahelyén).
A munka nem áll meg. Az érdeklődők részletesebb
információkhoz juthatnak a Youtube-on látható
angol nyelvű filmjükből (http://www.youtube.com/
watch?v=tgYisLNNnzw)
vagy
közösségi
oldalukon (https://www.facebook.com/bogbussen),
mely a mozgókönyvtárakat kapcsolja össze. (Itt
elsősorban az északi nyelveken folyik eszmecsere,
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(Murányi Lajos)

29/2014
MUNDAL, Rita: Lom Public Library : from cradle to grave
In: Scandinavian public library quarterly. – 46. (2013) 3.,
p. 8-9.
Egy községi könyvtár Észak-Norvégiában – a
bölcsőtől a sírig
Kapcsolat
intézményekkel;
Könyvtárpropaganda;
Községi könyvtár; Szolgáltatások
A kis hegyi község (Lom) könyvtárának vezetője
számol be cikkében tevékenységükről, melyben
fontos tényező az 1999 óta a külső forrásokra
beadott sikeres pályázatok sora és a megye, illetve
a régió könyvtárainak együttműködése.
A községi könyvtár nem csak könyvtárakkal
kooperál.
Egyik
mostani
projektjükben
(http://ordomfjell.blogspot.no/p/ord-om-fjell.html)
hat könyvtár vesz részt, a másik EU-s projekthez
(http://www.thestranger.eu/) nemrég csatlakoztak.
Céljuk, hogy a lakosságot a bölcsőtől a sírig
kiszolgálják. Ennek érdekében együttműködnek a
helyi bölcsődével, óvodával, iskolával, az öregek
otthonával, az önkéntes központtal és a pékséggel
is. A könyvtár munkatársai felkeresik a
gyermekgondozó központot, amikor a másfél
évesek kontrolljára kerül sor, és tájékoztatják a
szülőket a könyv és az olvasás fontosságáról. – itt
„mindenkit” elérnek –, de megjelennek a szülői
értekezleteken is. Az óvodások és az iskolások
rendszeres látogatók a könyvtárban, amit a
könyvtárosok is viszonoznak: könyvbemutatókat
tartanak a gyerekeknek. Az iskolával közösen ki is
dolgoztak egy helyi olvasási tervet, mely alapján
minden alsós osztály évi két, illetve a felsősök egy
könyvet mutatnak be. Az idősebbek házi
könyvellátását is megszervezték.
Manapság bárki otthon is letölthet fillérekért
könyveket a gépére, tehát a könyvtárnak ennél
többet kell nyújtania, hogy becsalogassa olvasóit:
az aktív, személyre szabott és nem ismert, de
fontos könyvek ajánlásával kulcsszerep juthat a
könyvtárnak. (Felnőtteknek is szerveznek évente
könyvbemutatókat,
illetve
esteket
verskedvelőknek.)
Alapvetően fontos, hogy meghatározzák a maguk
profilját, és láthatóvá is tegyék mind a sajtóban,
mind a közösségi médiában: 2008 óta könyvtári
blogot írnak Három bölcs asszony címmel, melyet
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hetente frissítenek, s a könyvtár kisebb-nagyobb
eseményeire reflektálnak sokszor humorosan. (Sok
olvasója van, ennek is köszönhető, hogy jó
helyezést értek el 2012-ben Az év könyvtára
versenyen.)
A
munkatársak
az
adódó
továbbképzéseken és tanulmányutakon is részt
vesznek, s nem hanyagolják el az önképzést sem.
A szerző az olvasókat és az irodalmat tekinti a
könyvtár legfontosabb összetevőinek, ahol a
könyvtáros az összekötő kapocs. Norvégiában a
közkönyvtárakba minőségi könyvek érkeznek, s
ennek
az
irodalomnak
a
szétsugárzása
felelősségteljes feladat, még akkor is, ha minden
olvasójuk érdeklődését és ízlését jól ismerik.
(Murányi Lajos)

30/2014
VOHRYŠEVA, Margarita Georgievna – KLÛÂŠKINA,
Irina Nikolaevna: Metodologiâ opredeleniâ funkcij
oblastnyh bibliotek In: Bibliotekovedenie. – (2013) 3., p.
31-36.
Módszertan a megyei könyvtárak funkcióinak
meghatározásához
Feladatkör; Felmérés; Megyei könyvtár
A társadalom fejlődésében végbement szociálisgazdasági és kulturális változások hatással vannak
a könyvtári funkciókra is. A szakirodalom alapján
megállapítható, hogy elegendő elméleti tudás gyűlt
össze a problémának az új történelmi viszonyok
közötti kutatásához, a kérdéskörnek azonban nincs
egységes megközelítése. Valamennyi könyvtárban
kétféle funkciót lehet megkülönböztetni: az
alapfunkciókat és az ezekből származtatottakat. A
könyvtár funkciója a társadalomban betöltött
szerepét vagy rendeltetését jelenti, a könyvtár
lényegét
és
a
környezetével
kialakított
kapcsolatrendszerét tükrözi.
A probléma feltárásához tisztázni kell a
módszertanilag fontos elveket. Ezek:
– A funkcionális megfelelés elve: a könyvtári
tevékenység hatékonysága összefügg azzal,
mennyire felel meg a társadalom és az
információhasználók egyes kategóriái által
támasztott
igényeknek,
alkalmazkodik
a
környezetéhez és a korhoz, felel meg a fejlődés
adott szakaszában a valós működési feltételeknek.
A könyvtári funkciókra ható külső tényezők a
gazdaság, a politika, a demográfia, az oktatás, a
tömegkommunikáció,
a
társadalom
informatizáltsága stb.; belső tényezők az
állományszervezés, az automatizált könyvtári
rendszerek
alkalmazása,
együttműködési
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kapcsolatok, a munkatársak továbbképzése stb.
Mindezek
szerepelnek
a
könyvtár
alapdokumentumaiban.
– A fogalmak szinonimitásának elve: a különböző
értelmezések, félreértések elkerülésére össze kell
gyűjteni az azonos funkciót jelölő szavakat, a
konkrét funkciókhoz ki kell választani a
leggyakrabban használt szakkifejezéseket.
–
Az
egyetlen
egységes
alapfunkció
meghatározása: ma ez a dokumentumok gyűjtését,
tárolását,
infokommunikációs
technológiával
történő terjesztését jelenti.
– A logikai strukturálás elve olyan sémát feltételez,
amelybe beleférnek a ma szükséges és a jövőben
lehetséges funkciók.
– A funkciók aktualizálásának elve.
A fentieket a gyakorlatban három közép-volgai
területen működő könyvtártípusban (általános
tudományos, gyermek-, ifjúsági, a vakok
könyvtára) vizsgálták. A kérdőíves felmérésben a
könyvtárosoknak az egyes funkciók prioritásával
kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, az
olvasóknak pedig arra, mennyire elégedettek a
könyvtárral.
Valamennyi megyei könyvtártípusban érvényes
alapfunkciók: a dokumentumok tekintetében
gyűjtési és megőrzési, használatuk tekintetében
információs és kommunikációs; származtatott
funkciók: oktatási, szociális és kulturális. A
megyei könyvtárak általában a régió módszertani
központjai, a feladat ellátásához szükséges ún.
tipológiai funkciók: helytörténeti és tudományosmódszertani.
Az egyes típusokba tartozó könyvtárak feladataikat
prioritás alapján látják el. A legtöbb feladatuk az
általános tudományos könyvtáraknak van. Ezeket
az 1920-as években hozták létre politikaifelvilágosítási és ideológiai funkciókkal. Ma
feladatuk elsősorban a tudomány, az oktatás, a
kultúra információellátása, az adott terület
gazdasági és kulturális fejlődésének támogatása.
Az utóbbi években az oktatási funkció került
előtérbe, mivel az olvasók között sok az egyetemi
hallgató, és az újonnan alakult egyetemeknek nincs
megfelelő
könyvtáruk.
A
megyei
gyermekkönyvtárakat az 1950–1960-as években
nyitották, ideológiai, kulturális-felvilágosító és
tudományos-információs
intézményként
a
gyerekek, serdülők és az olvasást irányítók
számára. Ma az alapot az oktatási és a kulturális
funkció jelenti. Az ifjúsági könyvtárak az 1970-es
évek óta működnek, elsősorban oktatási és
szociális, az utóbbi években kulturális funkciókkal.
A vakok speciális könyvtárai az 1860–1880-as
években nyíltak, országos hálózatuk az 1930–
1950-es években épült ki. Kezdetben kulturálisKÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

felvilágosító intézmények voltak, ma információs
központok.
A megyei könyvtárak funkcióinak strukturálása
során módszertani szempontból kiemelkedő
jelentőségű a funkciók aktualizálásának elve a
társadalom történeti fejlődésével összhangban. Így
napjainkban az infokommunikációs technológia
széles körű elterjedésével a megyei könyvtáraknak
alapvető szerepet kell vállalniuk az új
információkeresési technikák, az információs
műveltség oktatásában.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 7, 11, 12, 49, 51, 53, 59, 64

Tudományos és szakkönyvtárak
31/2014
SALÁTOVÁ, Renáta: Knihovna knihovnické literatury jde
s dobou In: Čtenář. – 65. (2013) 9., p. 317-319.
A Könyvtártudományi Szakkönyvtár halad a korral
Könyvtártudományi szakkönyvtár; Szolgáltatások
A Cseh Nemzeti Könyvtár Könyvtári Intézetében
található a Könyvtártudományi Szakkönyvtár,
amelyet 1953-ban alapítottak. A kezdeti
időszakban kézikönyvtárként működött a prágai
nemzeti és egyetemi könyvtár keretében, mint az
akkori Könyvtártudományi és Módszertani
Központ
szakkönyvtára.
1960-tól
önálló
költségvetéssel
rendelkezett,
beszerzési
tevékenysége az akkori nemzeti könyvtár
keretében önálló volt. Valójában központi
könyvtártudományi szakkönyvtárként működött.
Az elmúlt évtizedekben a gyűjteménye kiegészült a
külföldi és hazai szakirodalommal, nemcsak az
újdonságokkal, hanem retrospektív gyarapítással
is.
A könyvtár olvasóterme és raktára kezdetektől
fogva ugyanazon a helyen, a Klementinumban, a
nemzeti könyvtár épületében található. A
szakkönyvtár a 90-es években és 2003–2004 között
rekonstrukción esett át. Kisebb átalakítások mellett
megújult a felszereltsége, új számítógépes
munkaállomások létesültek. 2006-tól WiFi is
rendelkezésre áll a regisztrált használók számára.
A szakkönyvtár gyűjteményében 43 ezer kötet
könyv és 100-féle időszaki kiadvány található a
következő
szakterületekhez
kapcsolódóan:
könyvtárügy, könyvtártudomány, tájékoztatás,
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információtudomány
és
a
kapcsolódó
szakterületek. A gyűjtemény a cseh és szlovák
könyvtári szakirodalmat teljességre törekvően
gyűjti, de rendelkezik a legfontosabb külföldi
könyvtártudományi monográfiákkal, gyűjteményes
kötetekkel,
enciklopédiákkal,
időszaki
kiadványokkal és kézikönyvekkel. A gyarapodás
vásárlással és ajándékozással valósul meg. A
használók
az
olvasóteremben
található
szakirodalmat vagy a raktári anyagot kérhetik
olvasásra. A könyvtár a másodpéldányokat
kölcsönzi is, és lehetőség van könyvtárközi
kölcsönzésre is. 2011 óta a nemzeti könyvtár
kölcsönző
moduljához
csatlakozva
online
előjegyzési lehetőséget vezettek be.
A Könyvtártudományi Szakkönyvtár rendelkezik
elektronikus adatbázissal (online katalógussal),
amely a cseh anyag tekintetében teljes, a külföldi
dokumentumok esetén válogató jellegű. 1990-től
valamennyi monográfia, időszaki kiadvány és
analitika leírása megtalálható az adatbázisban. Az
1990 előtti beszerzések adatai folyamatosan
bővülnek. 2000-től az adatbázis a cseh és külföldi
szakirodalom internetes forrásaival is kiegészül.
Ezenkívül a használók rendelkezésére áll egy
adatbázis a könyvtártudományi rövidítések
feloldására, egy cseh nyelvű könyvtár- és
információtudományi terminológiai adatbázis,
valamint egy angol–cseh és cseh–angol könyvtári
terminológiai adatbázis, a külföldi adatbázisok
közül a LISA, LISS és az Emerald található meg.
A szakkönyvtár anyaga a Könyvtár- és
Információtudományi portálon (KIV) keresztül is
elérhető. A szolgáltatások további előnye, hogy
teljes szövegű keresés vagy elérési útvonal is
rendelkezésre áll.
A könyvtár munkatársai a szolgáltatásokat a
Facebookon,
a
Wikipédiában
és
a
Könyvtártudományi
adatbázis
felületén
is
népszerűsítik. Kidolgozták azt a kommunikációs
stratégiát, amellyel a megszólítandó célközönség
figyelmét szeretnék magukra fölhívni. Fontosnak
tartják, hogy a legszélesebb könyvtáros szakmai
közönség
kövesse
tevékenységüket,
ezért
közérdekű eseményekről is híradást nyújtanak. A
saját szolgáltatásaikról szóló tudósítás mellett
munkatársaik tevékenységeiről, érdekes könyvtári
akciókról, a régi könyvtári szakirodalom
gyöngyszemeiről, a cseh és külföldi szakirodalom
újdonságairól is beszámolnak.
A Facebookon az aktuális információkat, nemcsak
a közösségekkel osztják meg, hanem személyes,
egyedi kommunikációval is megszólítják a
könyvtár barátait. A rajongóik időnként valóban
meglepik a könyvtár munkatársait, a reakciók
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sokszor
kiszámíthatatlanok,
amikor
nagy
visszhangra számítanak, „langyos” a visszajelzés,
általuk kevésbé fontos témákra gyakran sokkal
többen reagálnak. A facebookozás egy munkatárs
kötelező
feladatai
közé
tartozik.
A
Könyvtártudományi Szakkönyvtár a korral haladva
minden eszközt megragad a tevékenysége
népszerűsítésére, a szakmai közönség minél jobb
kiszolgálására.
(Prókai Margit)

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak
32/2014
BAMKIN, Marianne – GOULDING, Anne – MAYNARD,
Sally: The children sat and listened : storytelling on
children's mobile libraries. – Bibliogr. In: New review of
children's literature and librarianship. – 19 (2013) 1., p.
47-78.

A mesemondó rendezvények gyakoriak az
Egyesült Királyság könyvtáraiban, a könyvtárosok
mesemondó
technikája
azonban
nagyon
különböző. Az optimális technika pontos
meghatározása és a mesélés előnyeinek felfedezése
érdekében mobil gyermekkönyvtárakban zajló
mesemondó
rendezvények
megfigyeléseit
elemezték. A résztvevők megfigyelései, etnográfiai
összetétele és az elméleti alapok felhasználásával
világossá vált, hogy a gyermekek felfogóképessége
a koncentrált figyelem révén javul, és a különböző
mesemondók hallgatásával bővülnek a gyermekek
ismeretei. Bár az egyes mesemondók technikái
különböztek egymástól, a gyermekek jól
koncentráltak. Az alapos koncentráció és a
tapasztalatok sokfélesége révén gazdagodnak a
gyermekek nyelvi ismeretei, következésképpen
műveltségük is bővül.
(Autoref.)
Lásd még 59

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Gyermekkönyvtár;
Gyermekolvasó; Mese

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás
33/2014
MCCASLIN, David: Collection building through patrons :
Caltech Library's Kindle Program. – Bibliogr. In:
Collection management. – 38. (2013) 3., p. 172-191.
Állományépítés olvasók bevonásával: a Kaliforniai
Műszaki Egyetem Könyvtárának kísérleti programja
Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus
könyv; Használó; Igény; Kölcsönzés
A cikk azt elemzi, milyen hatással jár, ha egy
ismert kereskedelmi cég vezeti be az olvasók
kezdeményezte állománygyarapítást (PDA). A
szerző beszámol a Kaliforniai Műszaki Egyetem
Könyvtárának (California Institute of Technology
/Caltech/ Library) kísérleti programjáról, melynek
során
Amazon
Kindle-olvasókészülékeket
kölcsönöztek a használóknak, melyeken csak az
Amazon Kindle-katalógusa és 25 dollár
kedvezmény volt. (Utóbbi arra szolgált, hogy ennél
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többet
egy
olvasó
se
költsön
gyűjteményfejlesztésre.)
A tanulmány elemzi a felhasználók aktivitását, a
kedvelt témaköröket, a használói visszajelzéseket,
a keletkezett duplumokat és a szolgáltatás
fenntartásának járulékos költségeit. A e-könyvek
és a PDA a felsőoktatási könyvtári környezet
fontos része lett, a könyvolvasók használata pedig
alapfeladata lehet. A felsőoktatási könyvtárak
jelenlegi és majdani olvasói majd azt igénylik,
hogy hordozható eszközökön biztosítsanak vagy
szerezzenek be számukra elektronikus szövegeket.
Amíg a könyvolvasókat (pl. a Kindle-t) a tömeges
használatra szánják, a felsőoktatásban ezeket –
melyek tartalma és használhatósága egyre javul –
inkább az olvasók által kezdeményezett
állománygyarapításra kellene felhasználni. A
könyvtárak költségvetése zsugorodott vagy nagyon
alacsony volt az elmúlt években, tehát egyensúlyt
kell tartani a jövő számára folytatott gyarapítás és a
közvetlen igények kielégítése között – utóbbit az
olvasóra bízva. A mai olvasó elvárja, hogy azonnal
elérhesse a dokumentumokat: nem érdekli, hogy az
a könyvtárnak megvan-e, vagy nincs. A Caltech
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

Könyvtárának Kindle-kölcsönzési programja ezt az
igényt elégítette ki, és alkalmat adott még az
e-könyv olvasók használhatóságának tanulmányozására is.
A felmérés megállapításai útmutatóként szolgálnak
a felsőoktatási könyvtárak számára az olvasók által
kezdeményezett gyűjteményfejlesztés kihatásainak
a tanulmányozásához.
(Autoref.)

34/2014
MURPHY, Molly: Textbooks on reserve : a case study
In: Journal of access services. – 10. (2013) 3., p. 145152.
A tankönyvek kezelése egy egyetemi könyvtárban.
Esettanulmány
Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Esettanulmány;
Tankönyv
A hallgatók számára mindenütt nagy gondot okoz
a tankönyvek magas ára. A University of
Oklahoma diákönkormányzata többször is azzal a
kéréssel fordult az egyetemi könyvtárhoz, hogy
vásárolja meg és szolgáltassa az igényelt
tankönyveket. Ha nem is tudnak mindent
megvásárolni, akkor legalább a bevezető jellegű
képzésekhez szerezzék be a tananyagokat. Néhány
év alatt sikerült elérniük, hogy 2007-től az egyetem
elnökének hivatala évente 200 ezer dollárral
támogatja a tankönyvbeszerzési programot
(Textbooks on Reserve).
A program megvalósítása tanulási időszakkal
kezdődött. Azokat a tankönyveket vásárolták meg,
amelyek ára meghaladta a 90 dollárt, és olyan
kurzusokhoz kapcsolódtak, amelyek hallgatói
létszáma meghaladta az 50 főt. A felsőbb évesek
kurzusait nem támogatták. Egyes, sokak által
látogatott kurzusok céljaira akár 20 példányt is
beszereztek. Első évben összesen 155 címre terjedt
ki a program.
Azt tapasztalták, hogy az igények és a hallgatók
létszáma között alig van korreláció (a
könyvtárosok
ugyanis
magas
kölcsönzési
mutatókat vártak azoknál a kurzusoknál, amelyeket
több százan hallgattak). Végül arra jutottak, hogy
egy-egy címből maximálisan öt példányt célszerű
beszerezni. Azokat a tankönyveket szerezték be,
amelyek ára meghaladta az 50 dollárt. A második
évben
600
címmel
gyarapodott
a
tankönyvgyűjtemény. A harmadik évben 700 címet
vásároltak, a negyedik évben 333-at, az ötödikben
350-et.
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A beszerzendő művek kiválasztásában jórészt a
könyvtárközi kölcsönzési kérésekből indultak ki. A
gyarapítók minden egyes könyvtárközi kölcsönzési
kérést összehasonlítottak a tankönyvek jegyzékével
és a katalógussal. Ha a kért mű tankönyvnek
bizonyult (az esetek 3%-a volt ilyen), akkor
törölték a könyvtárközi kölcsönzési kérést, és a
címet felvették a beszerzendők jegyzékére.
Öt év után a munkafolyamat lényegében
stabilizálódott. Azt nem sikerült kiküszöbölni,
hogy egy-egy diák valamely tankönyvet mindenkit
megelőzve kikölcsönözzön a törzsgyűjteményből,
és akár a késedelmi bírságokat is vállalva egész
szemeszterre magánál tartson. Viszont sikerült egy
részidős munkatársra szert tenni, aki a hasonló
problémákat megelőzendő a törzsgyűjteményből a
tankönyvgyűjteménybe irányítja át az oda való
dokumentumokat.
A kölcsönzési statisztikák azt mutatják, hogy a
tankönyvek igen jelentős használatnak örvendenek
(a használatok száma öt év alatt meghaladta a
százezret). Ez a gyűjteményrész alkalmas arra,
hogy megalapozza a könyvtár és a hallgatók
közötti jó viszonyt. Rengeteg viszont a felmerülő
kérdés: A diákok vásárolnak is tankönyveket?
Milyenek a használói szokásaik? Megtakarítást
jelent-e az adott program? Miért pont egy adott
tankönyvet
kölcsönöztek a
leggyakrabban
(hétezerszer)?
A projekt során a gyűjtemény 1895 címmel
gyarapodott. Ezek közel egynegyedét egyáltalán
nem kölcsönözték. Az egy műre eső kölcsönzések
átlagos száma 54 volt; ha a nem kölcsönzött
műveket leszámították, akkor 69.
A projekt során a könyvtár több osztálya szorosan
együttműködött
egymással.
A
tankönyvgyűjtemény
népszerűsége
nőtt,
a
szolgáltatás színvonala is emelkedett. Részletesebb
vizsgálódást igényel annak kiderítése, hogy
sikerült-e a tankönyvek magas árát kompenzálni;
mi történik, ha elfogy a projektre szánt keret;
hogyan kapcsolhatók be a programba az etankönyvek és a nyílt hozzáférésű oktatási
anyagok.
(Hegyközi Ilona)

35/2014
PROCTOR, Julia: Avoiding ebook “big deals”: :
alternatives to ebook backlists. – Bibliogr. In: New library
world. – 114. (2013) 7/8., p. 301-307.
Ne szálljunk be „nagy üzletekbe” az e-könyvek
esetében! Mit csináljunk a régebbi készletek
felvásárlása helyett?
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Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus
könyv; Folyóirat-előfizetés; Használó
Az e-könyvek kiadói gyakran kínálják korábban
kiadott e-könyveiket úgynevezett csomagokban,
jelentős árengedménnyel. A csomagok, amelyek
valójában a felhalmozott készletet igyekeznek
kiárusítani, gyakran több ezer címet tartalmaznak,
ezért áttekintésük és értékelésük sok időt emészt
fel. A könyvtárak ezért más megoldásokat
keresnek az e-könyvek beszerzésére, ilyenek a
célirányos megrendelés (targeted firm order) és a
használók által kezdeményezett vásárlás (PDA).
A szerző a Wyoming Egyetem könyvtárosaként
2012 márciusától egy éven át minden e-könyves
csomagot, amelyről a könyvtára értesült, tüzetesen
megvizsgált. Azt tapasztalta, hogy a) a csomagok
nagy arányban duplikálják a nyomtatott
gyűjtemény már meglévő tartalmát; b) az ekönyves csomagok megvásárlása nem a legjobb
módszer arra, hogy pótolják a gyűjtemény hiányait,
vagy megoldják a raktári gondokat.
A tematikusan vagy megjelenési idő szerint
összeállított e-könyves csomagok kezdenek az
elektronikusfolyóirat-csomagokra emlékeztetni: a
kiadók arra próbálják rávenni a könyvtárakat, hogy
olyan tartalmat vásároljanak meg, amelyre nincs is
szükségük, és nem adnak a könyvtáraknak
lehetőséget arra, hogy maguk válogassanak. A
csomagok már az e-folyóiratok esetében is
indokolatlanul
sokat
felemésztettek
a
költségvetésekből. A könyvtárak maguk szeretnék
eldönteni, melyek azok a dokumentumok,
amelyeket
érdemes
visszamenőlegesen
megvásárolniuk. Ami a raktári vagy a
szabadpolcos
helyhiányt
illeti:
a
friss
dokumentumoknak mindig kell a hely, illetve a
felsőoktatási
könyvtárak
újabban
helyet
biztosítanak a közös tanulásnak, az új technológia
használatának.
A könyvtárak a legtöbb esetben nem saját
szerverükről,
hanem
külső
platformokról
szolgáltatják az e-könyveket. Ez az e-könyvek
tulajdonjogával kapcsolatban is kérdéseket vet fel.
A folyamatos hozzáférést és tartós megőrzést az
garantálná, ha az e-könyveket le lehetne tölteni
olyan eszközre, amelyre nem vonatkoznak a DRM
szigorú előírásai. A hozzáférést befolyásolhatja az
is, hogy egy- vagy többfelhasználós licenc
keretében forgalmazzák az illető e-könyvet.
Egy-egy e-könyv kölcsönzési lehetősége attól
függ, hogy egyidejűleg hányan férhetnek hozzá.
További gond, hogy az e-könyvek kölcsönzési
rendszere nincs szinkronizálva a könyvtárak
kölcsönzési rendszerével, ami a katalógusokban is
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téves
információkat
eredményezhet
a
dokumentumok státuszáról.
Amikor a nyomtatott dokumentumokat törlik az
állományból, és e-könyvekkel váltják fel, a
könyvtár
gyűjteménye
nagymértékben
a
forgalmazók ellenőrzése alá kerülhet. Ha a
könyvtár el is fogadja a szolgáltatási platformot
kölcsönzési
funkciójával
és
hozzáférési
korlátozásaival együtt, a platformok a kiadók és a
forgalmazók kénye-kedve szerint változhatnak. A
változásokat a MARC-rekordokban tükrözni kell.
A kölcsönzési statisztikák alapján meg lehet
határozni, hogy mely régebben kiadott műveket
érdemes e-könyvként például az „ebrary” vagy az
EBSCO platformján megvásárolni. Egy-egy címet
talán drágábban vásárol meg így a könyvtár, mint
csomag esetén, de lényegesen kevesebb a
beszerzett címek száma (amelyek sok járulékos
munkát igényelnének a továbbiakban).
Az mindenesetre biztos, hogy a korábbi ekönyveket nem célszerű nagy tételben, olyan
csomagokban beszerezni, amelyeket a kiadók
állítottak össze. A használók által kezdeményezett
beszerzés (PDA) garantálja a használatot. A PDA
módszer hatékony működéséhez már jelenleg is
különböző modellek állnak rendelkezésre. Ezek
egyike az Elsevier – amely egyébként az efolyóiratcsomagok egyik legnagyobb támogatója –
Evidence-based Ebooks Selection (EBS) modellje,
amely egy induló összegért egy évre ad hozzáférést
egy adott tartalomhoz. Az év végén a könyvtáros a
használat alapján kiválaszthatja és az induló keret
határáig megvásárolhatja azokat a címeket,
amelyeket tartósan hozzáférhetővé kíván tenni.
A könyvtáraknak persze nem a kiadóktól kell a
megoldást várniuk. Maguk is kikényszeríthetik a
jobb vásárlási modelleket, például azzal, hogy
tartózkodnak a készletek megvásárlásától, és
ehelyett célirányosan vagy a használók igényeiből
kiindulva rendelnek, vagy pedig a kiadóknál elérik,
hogy a „vagy mindent, vagy semmit” helyett más
modelleket alkossanak meg.
(Hegyközi Ilona)

36/2014
TAYLOR, Kelly – MCMENEMY, David: Censorship
challenges to books in Scottish public libraries. –
Bibliogr. In: Journal of librarianship and information
science. – 45. (2013) 2., p. 153-167.
A könyvállomány cenzúrázásának problémái a skót
közkönyvtárakban
Állományalakítás;
Közművelődési
Olvasáskorlátozás; Szellemi szabadság

könyvtár;

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

A könyvállomány cenzúrázásának problémái az
Egyesült Királyság közkönyvtáraiban is újra
figyelmet keltett mostanában. Korábban a brit
szakmai szervezetek – CILIP (2005), MLA (2008)
– adtak közre útmutatókat az ún. „vitatott tartalmú”
anyagok kezeléséről, és bizonyos esetekben a sajtó
is foglalkozott ezzel, de a könyvtári szakirodalom
nem nagyon törődött vele. A szerzők
vizsgálatukban annak jártak utána, milyen
nagyságrendben fordultak elő könyvek tartalmával
kapcsolatos panaszok a skót közkönyvtárakban
2005 és 2009 között, és hogyan oldották meg a
könyvtárak ezt a problémát. A vizsgálat során azt a
módszert alkalmazták, hogy a könyvtárakat
felügyelő hatóságoknak írtak (szám szerint 32nek). Kiderült, hogy mindössze nyolc hatóság
kapott írásbeli panaszt, melyek összesen tizenöt
könyvre vonatkoztak, ami jónak mondható, hiszen
évi három panaszról van szó. (A könyvek
kétharmada
szépirodalom,
egyharmada
ismeretterjesztő,
illetve
egyharmada
gyermekirodalom volt.)
Nyolc esetben a könyvek a helyükön maradtak,
miután a könyvtárosok a panaszosoknak
megindokolták a döntésüket, három esetben pedig
a
könyvtár
másik
részlegébe
kerültek.
(Fintoroghatunk azon, hogy az egyiket a
gyerekrészlegből a tinirészlegbe helyezték, de a
könyv valóban rossz helyen volt, hiszen 12 éven
felülieknek szánta a kiadó.) Egy másik a
tinirészlegből a felnőttbe került. Két könyv
„címkét kapott”, melyen a már felmerült panaszra
hívták fel a figyelmet.
Mindössze két kötetet vontak ki az állományból; az
egyiket azért, mert elavultnak tartotta az egyik
olvasó (India today. 1994) – ezzel egyet is lehet
érteni –, míg a másikról nehéz megállapítani, hogy
miért kifogásolta valaki, hogy megvan a
könyvtárban. (Luke Sutherland Sweetmeat című
2002-ben megjelent puhakötésű könyvéről volt
szó). Utóbbit „egyszerűsített módon”, rossz
állapota miatt vonták ki az állományból. (Amúgy a
panaszok többsége a nemi felvilágosítás témájával
foglalkozó könyvekre érkezett.)
A tanulmány mindvégig párhuzamot von a cenzúra
egyesült államokbeli gyakorlatával, a szakmai
állásfoglalásokkal és az eltérő jelenségekkel,
továbbá a gazdag szakirodalomra támaszkodva
kimerítően foglalkozik a szellemi szabadság, a
cenzúra és az állománygyarapítói felelősség
kérdéseivel is.
(Murányi Lajos)
Lásd még 64
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Állományvédelem
37/2014
RICHARD, Hélène: La formation aux questions
patrimoniales dans les bibliothèques : quels nouveaux
besoins? – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bulletin des
bibliothèques de France. – 58. (2013) 5., p. 39-42.
Res. angol, német és spanyol nyelven
A kulturális örökség helyzete a könyvtárakban
Megőrzés; Régi és ritka könyvek gyűjteménye
Bármely könyvtártípust vizsgálunk, régóta ismert
az a jelenség, hogy a különféle könyvtárak
feladatukon kívüli tevékenységet is rendszeresen
átvesznek egymástól. Az állandó fejlődés követeli
meg
a
folyamatos
megújulást
és
szolgáltatásbővítést. Miután az informatika minden
szakterületen uralkodó szerepet játszik, ebből
következően a hagyományos feladatok és
gyűjtemények neve is megváltozott. A régi
könyvek esetében e dokumentumoknak a
tudományos kutatás számára modern technikával,
modern eszközökkel történő hozzáférhetővé tétele,
a tartalmukban rejlő történeti érték speciális
tartalomfeltáró munkával való kiaknázása és
adatbázisba szervezése jóval több, mint „régi
könyves” munka.
Ha visszatekintünk több évszázad kultúráját,
művészetét, történetét magukba ölelő létükre,
könnyen megérthető, hogy e kincs elsődlegesen a
kulturális örökség körébe tartozik. Az utóbbi
években a hivatalos szervek több ízben felhívták az
igazgatók figyelmét arra, hogy a régi anyagot más
szempontok szerint kell gondozni, mint a
moderneket. Ugyanis a közönség figyelmét rá kell
irányítani a régi könyv történetére, művészetére, a
korabeli tudományra, technikára és mindenre, ami
a gyűjtemény ritka, kivételes voltát jelenti egy
könyvtári
állományon
belül.
A
francia
kultuszminisztérium és a szakemberek által
kidolgozott állományvédelmi „kódex” egész
fejezetet szentel ennek a kérdéskörnek, kiegészítve
azt
a
régi
könyvek
restaurálásának,
állományvédelmének
technikai
és
anyagi
vonzataival.
A
könyvtárak
minden
korban
más
dokumentumokat is őriztek a könyveken kívül, és
nincs másképp ez manapság sem. A metszetek,
térképek, aprónyomtatványok, fotók, képek,
partitúrák mellett vannak mára „hordozó nélküli”,
vagyis elektronikus dokumentumok, amelyek
éppúgy a kulturális örökség körébe tartoznak, és
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megőrzésük kötelező. (Ezt biztosítja a Francia
Nemzeti Könyvtár hálózati dokumentumokra
vonatkozó kötelespéldány-szabályzata.) A már
említett kódex részletesen meghatározza, milyen
tartalomfeltáró és gyakorlati feladatokat kell
elvégezni e dokumentumokkal, hogy hosszú távon
megőrizhetőek
legyenek.
A
digitalizált
dokumentumokra
ugyanazok
a
szabályok
érvényesek, mint a kulturális örökség körébe
tartozó egyéb dokumentumtípusokra. Ezek jóval
több figyelmet és közvetítést igényelnek, mint a
modern állományrészek. Ha csak a középkor
könyveit vesszük, szembetűnő nyelvi, írásbeli
másságuk, a tudományok megközelítésének
korabeli
jellegzetessége,
a
mitológiai
vonatkozások, a kéziratok szépsége és a
másodlagos információk, amelyek ezekről a
képekről olvashatók le.
Ezeket az ismereteket is a könyvtárnak kell
közvetítenie az olvasónak, hogy a könyvek igazi
értelme és értéke világossá váljék számukra. E
munka fontos része a régi könyves szakemberrel
együttműködő könyvtáros, aki intellektusával,
ötleteivel, szakmai tudásával még jobban
hangsúlyozhatja a gyűjtemény fontosságát, és azt a
nagyközönség számára is élvezhetőbbé teheti.

tartalomjegyzékekkel való kibővítése. Kevés korábbi
vizsgálat mutatott ki pozitív korrelációt a
katalógusbővítés és a kölcsönzés között, de annyi
biztos, hogy a bővítés költségei erősen változóak. A
szerzők kutatásukban olyan, korábban ritkán
kölcsönzött szakirodalmi antológiák kölcsönzési
statisztikáit vizsgálták, melyeknek katalógusrekordjait
visszamenőleg kibővítették. Az eredmények szerint a
kölcsönzés növekedett bizonyos területeken, de nem
mindegyiken. A szerzők úgy vélik, ez a szolgáltatás
értékes a használók számára, és olyan kérdéseket is
tárgyalnak, mint az ilyen jellegű projektek költségei és a
tételek kiválasztásának szempontjai.

(Pajor Enikő)

A világháló összekapcsolt dokumentumokból áll,
amelyek a világ bármely pontjáról elérhetőek. A
dokumentumok jellemzően HTML formátumúak,
így egységes formában jelennek meg a szöveges
adatok a böngészőben. Ezeket a dokumentumokat
hiperlinkek kötik össze. A szemantikus web célja,
hogy az adatokat gépek számára is olvasható
jelentéssel lássa el. Ez azonban csupán elszigetelt
adatszigeteket eredményezett, ezért 2006-ban Tim
Berners-Lee új koncepciót dolgozott ki „Linked
Data” néven, amelynek célja, hogy összekapcsolja
a szeparált tartalmakat. Hatalmas mennyiségű
elavult formátumú adat (ún. legacy data) vár arra,
hogy Linked Data-ként közzétegyék. A tanulmány
azokat a legújabb eszközöket, alkalmazásokat és
projekteket tekinti át, amelyek ennek a célnak az
elérését segítik.
A Linked Data alapelvei között szerepel, hogy a
tárgyakat, fogalmakat, személyeket URI-k
azonosítják egyértelműen. Az RDF (Resource
Description Framework) adatmodell szolgáltat
egységes keretet arra, hogy az URI-k által
reprezentált fogalmakról állításokat lehessen tenni.
Az RDF gráfok fogalmak közötti kapcsolatokat
definiálnak, így ezek révén minden fogalom része
lesz az adatok világhálójának. Az RDF lehetővé
teszi, hogy a legkülönbözőbb forrásból származó
adatok is integrálhatóak legyenek. A Linked Data
célja, hogy a technológiák segítségével

Speciális dokumentumok,
különgyűjtemények
Lásd 37

Feldolgozó munka
38/2014
CHERCOURT, Mina – MARSHALL, Lauren: Making
keywords work : connecting patrons to resources
through enhanced bibliographic records In: Technical
services quarterly. – 30. (2013) 3., p. 285-295.
Mennyire segítik a használót a kibővített bibliográfiai
rekordok?
Felmérés;
Gépi
Kölcsönzés

dokumentumleírás;

Használó;

A könyvtárak egyre több módszert fejlesztenek ki annak
érdekében, hogy a használók minél könnyebben és
gyorsabban megtalálják a releváns forrásokat. E
módszerek egyike a bibliográfiai rekordok
30

(Autoref.)

39/2014
MARJIT, Ujjal [et al.]: Publishing legacy data as linked
data : a state of the art survey. – Bibliogr. In: Library hi
tech. – 31. (2013) 3., p. 520-535.
Elavult formátumú (régi) adatok közzététele linked
data-ként: helyzetkép
Formátum
-gépi;
Gépi
dokumentumleírás;
Információtechnológia; Számítógép-hálózat
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összekapcsolja, megossza és újrahasználja az
adatok világhálóján lévő önleíró tartalmakat.
Jelenleg a világhálón nagyon sokféle formátumban
vannak adatok. Az XML (eXtensible Markup
Language), JSON (JavaScript Object Notation) és
CSV (Comma-Separated Values) mellett a legtöbb
tartalmat relációs adatbázisokban tárolják. Ez nem
hatékony megoldás, ha egyszerre szeretnénk, hogy
az adatok géppel olvashatók és megtalálhatók is
legyenek. Ezért szükséges, hogy a hagyományos
adatbázistartalmat átkonvertálják RDF-be. Erre
több különböző alkalmazás, megközelítés született,
amelyek jellemzően egy-egy speciális területen
hatékonyak. Van olyan, amelyiket felsőoktatási
adatok közzétételére készítettek, mások személyes
adatok (nevek, email címek, publikációk) RDF-be
konvertálására lettek kifejlesztve. Van, amelyik
felhő alapú megközelítéssel dolgozik PaaS-t
(Platform-as-a-Service) vagy DaaS-t (Data-as-aService) kínálva.
Az eszközök vonatkozásában szintén nagy a
változatosság. A cikkben felsorolt összesen kilenc
eszköz közül néhány példa: a D2R szerver
kifejezetten relációs adatbázisok tartalmát képes
Linked Data adatsorrá alakítani; az ODEMapster
egy plugin, amely szintén relációs adatbázisok
tartamából generál RDF/OWL ontológiákat; a
Krextor XML adatokat visz át RDF-be.

azonosították. Duplumszűrő rendszert fejlesztettek
ki (1) a rekordok, (2) egy rekord és egy OCR-rel
konvertált forrásinformáció közötti egyezés
vizsgálatára, végül (3) a két módszer
kombinálására. Ezután az egyezést az egyes
adatelemek szintjén vizsgálták, majd az
adatelemek egyezésén alapuló duplumszűrő
rendszer teljesítményét mérték szabályokon
alapuló és algoritmuson (machine learning tool)
alapuló szűréssel. A kísérlet eredményei azt
mutatják, hogy bizonyos fokig hasznos lehet a
forrásinformáció bevonása a duplumszűrésbe.

(Tóth Máté)

A keresés útjai: az EBSCO Discovery Service, a
Summon, a Google Scholar és a hagyományos
könyvtári eszközök keresési hatékonyságának
összehasonlítása

40/2014
THANIGUCHI, Shoichi: Duplicate bibliographic record
detection with an OCR-converted source of information.
– Bibliogr. In: Journal of information science. – 39.
(2013) 2., p. 153-168.
Duplumrekordok szűrése OCR-rel konvertált forrás
segítségével
Alakfelismerés;
katalógus

Gépi

dokumentumleírás;

Online

A duplumrekordok szűrése fontos kérdés az adatés rekordkezelésben, s már számos szűrési
módszer létezik. A tanulmány olyan új megoldást
javasol
és
vizsgál,
amely
optikai
karakterfelismeréssel
(OCR)
konvertált
forrásinformációt
használ
a
rekordok
egybevetésére a duplumok kiszűrése érdekében.
Összeállítottak egy OCR-rel konvertált címlapot és
verzóját tartalmazó alap rekordkészletet, valamint
különböző közös katalógusokból származó kétféle
teszt rekordkészletet is, és az alap rekordkészlet és
a teszt készlet duplumrekordjait manuálisan
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

(Autoref.)
Lásd még 6, 9, 52

Információkeresés
41/2014
ASHER, Andrew D. – DUKE, Lynda M. – WILSON,
Suzanne: Paths of discovery : comparing the search
effectiveness of EBSCO Discovery Service, Summon,
Google Scholar, and conventional library resources. –
Bibliogr. jegyzetekben In: College & research libraries. –
74. (2013) 5., p. 464-488.

Felmérés;
Gépi
információkeresési
Információkeresés; Hatékonyság

rendszer;

A Google keresőrendszer térhódítása gyökeres
változásokat idézett elő a használói elvárásokban.
Főként az ifjabbak tartják természetesnek, hogy
minden keresőeszköz olyan gyors, egyszerű és
főként online keresést tegyen lehetővé, mint a
Google. Azonban a Google-nál is hatékonyabbak
azok az egyesített indexállomány segítségével
különböző forrásokban egyidejűleg kereső
eszközök, mint például az EBSCO Discovery
Service (EDS), amelyet az Illinois Wesleyan
University (IWU) 2011 óta használ, és a Serials
Solution terméke, a Summon, melyet a Bucknell
University 2009 óta alkalmaz.
E két egyetem együttműködve folytatott a
keresőeszközökre
irányuló,
összehasonlító
vizsgálatot. Elsősorban a diákok kielégítetlen
szükségleteit és a képzési kívánalmakat kívánták
feltérképezni, ezért öt tesztcsoportot alakítottak a
31

két egyetem 87 önkéntes hallgatójából. A
csoportok tagjainak az EDS, a Summon, a Google
Scholar, hagyományos könyvtári katalógusok és
tudományos
adatbázisok,
illetve
szabadon
választott online eszközök segítségével kellett
legalább két forrást találniuk négy meghatározott
kutatási témához. Ezek után reflektálniuk kellett
saját keresési metódusukra, jellemezve keresési
stratégiájukat és keresési szokásaikat. A diákok
által használt források értékelését négy könyvtáros
végezte egy e célra a Spearman-féle
rangkorrelációs módszerrel kidolgozott pontozásos
rendszerrel.
Az EDS szinte minden kategóriában felülmúlta a
többi rendszert. A legkevesebb kereséssel, a
legrövidebb idő alatt a legértékesebb forrásokat
találták meg segítségével a résztvevők. Az
eredmények jól tükrözték az egyes eszközök
találati relevancia rangsorolási algoritmusainak
értékrendbeli különbségeit is. A felmérés
nyilvánvalóvá tette azt is, hogy nagy szükség volna
a diákok információs műveltségének pallérozására,
mivel minden keresőablakot egyszerű Google
keresőként használnak, szinte csak kulcsszavas
kereséssel operálnak, de az ebből adódó rengeteg
találatból majdhogynem kizárólag csak az első
oldalon szereplőket veszik figyelembe. A találatok
értékelésének feladatát teljesen a keresőeszközre
bízzák, passzívan ráhagyatkoznak annak relevancia
rangsorolására.
Mindebből az is következik, hogy egy hatékony
keresőeszköz, mely a különböző adatbázisokat egy
brand mögött egyesíti, és egységes keresési
felületet
kínál,
enyhítheti
a
hallgatók
ismeretszerzési
leterheltségét.
Segíti
az
információhasználati képzést is, mivel különböző
adatbázisokban használandó egyedi keresési
metódusok tanítása helyett több idő jut például a
találatok értékelésének oktatására. A kutatás
eredményei hasznos szempontokat szolgáltatnak a
könyvtárak
számára
a
legmegfelelőbb
keresőeszköz kiválasztásához is, valamint néhány
lehetséges új kutatási irányt is kijelölnek a szerzők.
A körültekintően előkészített, levezényelt és
feldolgozott vizsgálat gondosan részletezett
eredményeit számos táblázat teszi szemléletesebbé.
(Fazokas Eszter)

42/2014
HUVILA, Isto: “Library users come to a library to find
books” : The structuration of the library as a soft
information system. – Bibliogr. In: Journal of
documentation. – 69. (2013) 5., p. 715-735.

„Az olvasók azért jönnek a könyvtárba, hogy
könyveket találjanak.” A könyvtár mint puha
információs rendszer
Felmérés; Igény; Információkeresés;
hivatás; Városi könyvtár

Könyvtárosi

Amikor a puha információs rendszer fogalmával
operálunk, lehetővé válik, hogy egyetlen keretben
tegyük világossá az emberi tényezők és
technológiák egymásra gyakorolt hatását. Ennek
árnyalására
pedig
a
–
Giddens
társadalomelméletének részét képező – strukturálás
alkalmas.
A tanulmány célja, hogy feltárja a könyvtárosok
információkeresési tevékenységét a könyvtár mint
intézmény környezetében. Hátterét egy északeurópai
városi
könyvtár
munkatársainak
információs gyakorlatát vizsgáló kvalitatív
esettanulmány adja. Az anyaggyűjtést naplók,
interjúk és etnográfiai megfigyelés segítségével
végezték.
Ezek az információs gyakorlatok annak a
könyvtárnak a kontextusától függnek, ahol a
felhasználóknak az egyes rendszerek használatával
kapcsolatos
feltételezései
fontos
szerepet
játszanak.
Az információk leggyakoribb felhasználása az volt,
amikor a könyvtárosok a felhasználók számára
kerestek információt. Ezt nevezhetjük kötelező
vagy „kiszabott” információkeresésnek. A „kvázi
kiszabott” típus az, amikor a felhasználókkal való
külső kapcsolatokat, például könyvklubok
működtetését szervezték.
A „kiszabott” információkeresést a célközönség
explicit és implicit igényei és kívánságai
vezérelték, legyen szó itt felhasználókról vagy más
könyvtárakban dolgozó kollégákról. A „kvázi
kiszabott”
információkeresés
kapcsán
a
könyvtárosok arra hajlottak, hogy csekély
jelentőséget tulajdonítsanak a saját maguk számára
végzett kereséseknek, mivel „igazinak” a
felhasználók
számára
végzett
kereséseket
tekintették. A közvetlen, hagyományos tájékoztató
munka is az információkeresés mércéjéül szolgált.
Az információ legnépszerűbb forrását saját
kollégáik jelentették. Különbséget láttak aközött,
amikor ad-hoc jelleggel vagy amikor formális
értekezleteken kérdeztek tőlük. Hasonlóan fontos
forrás volt a könyvtár a maga gyűjteményével.
Ehhez a kiindulópontot a katalógus mellett a
kollégák javaslatai jelentették. A webes
információkeresés leggyakoribb eszköze a Google
volt.
(Koltay Tibor)
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43/2014

44/2014

LASSILA, Aki: Reaching out to users everywhere In:
Scandinavian public library quarterly. – 46. (2013) 3., p.
20-21.

MANDALIOS, Jane: RADAR : an approach for helping
students evaluate internet sources. – Bibliogr. In:
Journal of information science. – 39. (2013) 3., p. 470478.

Az összes felhasználót mindenütt el kell érni: a
Finna nevű keresőportálról
Adatbázis; Gépi információkeresés; Portál
Az új keresőportál, a Finna (www.finna.fi) eltér az
eddig megszokott kereskedelmi keresőktől. Azokat
szolgálja ki, akik a finn könyvtárak, levéltárak vagy
múzeumok anyagai iránt érdeklődnek, legyenek azok
könyvek, festmények, CD-k, régi buszmenetrendek,
tudományos cikkek stb., vagyis a kulturális örökséget
őrző intézményekben található anyagokról nyújt
információkat, mégpedig értelmes, egyszerű, mégis
informatív és kutatható módon. A portál jól olvasható
és érthető formában kínál információkat 6-tól 106
éves korúak számára. A keresőkifejezés beírása
nyomán először az eredmények kisebb része és a
keresett információ jelenik meg „dióhéjban”, majd a
„mélyebbre ásás” lehetősége. Az eredmények
valamelyikét kiválasztva először a szóban forgó
anyag típusáról kapunk információt – a szerző, a
festő, a levéltáros nevét –, a készítés, kiadás vagy
felfedezés dátumát, és hogy hol lehet kikölcsönözni,
megnézni vagy letölteni. Ezen kívül megbízható
forrásokból kínál számos részinformációt is.
A portál 2013 októberében indult, s bár jelenleg
mindössze kilencmillió tételt tartalmaz, ezek és a
részt vevő intézmények száma is fokozatosan nő.
Olyan tulajdonságokkal is rendelkezik, melyekkel a
kereskedelmiek nem, így támogatja az említett
intézmények által használt különböző szabványokat
vagy a részdokumentumokat is. (Pl. kereshetünk egy
dalokat tartalmazó CD-albumra vagy a szóban forgó
album egyik dalára.)
A Finna a VuFind nevű nyílt forráskódú szoftvert
(vufind.org) használja, három (angol, finn, svéd)
nyelvű, de könnyen bővíthető további nyelvekkel;
több felhasználói alkalmazást is támogat
(bejelentkezés,
kölcsönzés
adminisztrációja,
előjegyzés, keresési eredmények mentése stb.).
A részt vevő intézmények „saját” arculatot és saját
kedvelt keresőeszközöket alakíthatnak ki. A nyílt
forráskód használata okainak indoklása után a Finn
Nemzeti
Könyvtárban
folyó
fejlesztési
tevékenységről is képet kapunk. A következő évek
során dinamikusan fog bővülni és fejlődni a tartalom,
az intézmények száma és a portál funkcionalitása.
(Murányi Lajos)
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RADAR: segítség a diákok számára az internetes
források értékeléséhez
Egyetemi hallgató; Gépi információkeresés; Használói
szokások; Használók képzése -felsőoktatásban;
Hatékonyság
Az internet a huszonegyedik századi diákság
életének szerves részévé vált. A vizsgálatok
eredményei azt mutatják, hogy könnyen és
hozzáértően bánnak vele ugyan, de nem képesek
kritikusan értékelni az elektronikus forrásokat.
Mind a gyakorló könyvtárosok, mind a szakot
oktatók tisztában vannak ezzel, és ezért számos
útmutató és segédlet áll a felsőfokú tanulmányokat
folytató diákok rendelkezésére az internetes
források értékeléséhez: mindezek ellenére a
hallgatók zöme kudarcot vall. A szerző az ún.
„RADAR” megközelítést ajánlja az internetes
források értékelésére. Ahogy a kapitánynak is
szüksége van radarra, hogy biztonságosan vezesse
át hajóját az óceánon, az információkat keresőnek
is kell egy hasonló pásztázó eszköz, azaz egy
kritikai, mentális radar, amikor az internet végtelen
információtengerét próbálja felfedezni. Ez az
eszköz segíthet a diákoknak kialakítani azt a
kritikai felismerést, hogy minden forrásnak meg
kell határozni a relevanciáját (relevance), a
hitelességét (authority) időszerűségét, érvényét,
(date), megjelenési formáját (appearance) és a
lényegét (reason) ahhoz, ami a feladat. Angol
anyanyelvű és az angolt idegen nyelvként beszélő
diákok között előzőleg végzett kvalitatív vizsgálat
során a használók pozitív választ adtak mind a
koncepcióra, mind az eszközre, és kiindulásként
szolgálnak a további empirikus felmérésekhez.
(Autoref.)

45/2014
SAARINEN, Katariina – VAKKARI, Pertti: A sign of a
good book : readers’ methods of accessing fiction in the
public library. – Bibliogr. In: Journal of documentation. –
69. (2013) 5., p. 736-754.
Egy jó regény ismérve: a kiválasztás módszerei a
közkönyvtárban
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Felmérés; Információkeresés; Közművelődési könyvtár;
Olvasási szokások; Olvasó; Szépirodalom
A szerzők felmérésükben arra kerestek választ,
milyen keresési taktikát használnak a könyvtárban
az olvasók olyan regények megtaláláshoz,
melyeket jónak ítélnek, és a regény milyen
tulajdonságaiból derül ki, hogy érdemes lesz
elolvasni. A következő kérdéseket vizsgálták: 1.
Milyen kritériumok alapján választ ki valaki egy
jónak tartott regényt? 2. Hogyan keresik meg az
olvasók? 3. Van-e szerepe az irodalmi
kompetenciának a kiválasztásban?
A kérdéseket három téma köré rendezték: 1) a jó
regény tulajdonságai, ahogy a résztvevők
gondolják azt, 2) a keresés és választás a
könyvtárban, 3) az irodalmi kompetencia. Az első
téma során megkérdezték, milyen könyveket
olvasnak, hogyan jellemeznék a jó könyvet,
hasonló témájú könyveket szoktak-e keresni vagy
csak az újdonságokat. A második téma esetében a
keresés és kiválasztás módját firtatták (minek
alapján keres, mit tesz, ha nem találja a keresett
művet, a regény milyen tulajdonsága kelti fel az
érdeklődését, hogyan dönti el, melyiket kölcsönzi
ki, téma szerint válogat-e).
Tizenhat olvasót választottak ki a felméréshez –
nyolc férfit és nyolc nőt három korosztályból –
átlagosan 30 percet fordítva egy-egy interjúra. A
rögzített interjúkat leírták, és adatelemzést
végeztek téma szerinti csoportosításban. Az
olvasókat az olvasmányaik és motivációjuk alapján
három típusba sorolták (eszképista, esztéta és
realista), az olvasás gyakorisági szerint kettőbe
(rendszeresen, rendszertelenül olvasók). A
válaszadók többsége (12/16) rendszeres olvasó
volt. A rendszeres olvasók körében mind a három
típus jelen volt, a rendszertelenül olvasók körében
csak eszképista vagy realista fordult elő.
Rögzítették az olvasásról alkotott nézeteket, az
olvasással kapcsolatos szokásokat (érdeklődési
kört, olvasmánynapló írást, előjegyzést stb.) és a jó
regény általános ismérveit a különböző olvasó
csoportok szerint, majd a könyvek kiválasztására
jellemző szokásokat térképezték fel (ajánló polc,
visszahozott könyvek polca, kiemelések, a műfaj
szerint csoportosítás előnyei stb.).
Összefoglalóan megállapítható, hogy olvasói
tipológiát alkottak a szerzők a jó regény iránti
elvárások és az olvasás gyakorisága alapján. A
különböző olvasótípusok igényelnek támpontokat a
kiválasztáshoz. Bár a szépirodalom kölcsönzése a
közkönyvtárak legalapvetőbb feladata, mégsem
kap elég figyelmet a segédeszközök és módszerek
kidolgozása. Szükség lenne a keresési taktikák,
valamint a jó regény ismérveinek a rendszeres
34

vizsgálatára. Folynak ugyan a szépirodalom
kiválasztását
segítő
fejlesztések
a
közkönyvtárakban, de alig vannak tapasztalatok
arról, mennyire eredményesek, pedig sokat
segítene a jó szépirodalom iránti igények
kielégítésében. A cikk alaposan ismerteti a kérdés
szakirodalmát is.
(Murányi Lajos)

46/2014
SINGER, Georg – NORBISRATH, Ulrich –
LEWANDOWSKI, Dirk: Ordinary search engine users
carrying out complex search tasks. – Bibliogr. In:
Journal of information science. – 39. (2013) 3., p. 346358.
Hogyan végeznek komplex keresési feladatokat az
átlagos keresőgép-használók?
Felmérés;
Gépi
információkeresés;
Gépi
információkeresési rendszer; Használói szokások;
Számítógép-hálózat
A webes keresőgépek váltak az interneten való
információkeresés
alapvető
eszközévé.
Népszerűségüknek
köszönhetően
különböző
képzettségű és hivatású emberek sokféle feladat
megoldására használják őket, kezdve az egyszerű
utánanézéstől a bonyolultabb információkeresési
igény kielégítéséig. A tanulmány olyan vizsgálat
eredményeit ismerteti, amely átlagos keresőgéphasználók keresési szokásainak a jellemzőit mérte
fel. A tanulmány azt vizsgálja, hogy (1) mi
különbözteti meg a komplex keresési feladatot az
egyszerűtől, és lehetséges-e egyszerű lépésekben
leírni a komplexitását, (2) eltérő keresési
magatartást mutatnak-e a sikeres keresők a
sikertelenektől, és a jó keresők felismerhetők-e
egyszerű módon. A vizsgálatban 56 átlagos
webhasználó vett részt, akik 12 különböző keresési
feladatot oldottak meg a jelenlegi kereskedelmi
keresőgépek használatával. Viselkedésüket a
Search-Logger
eszközzel
figyelték.
Az
eredmények igazolták, hogy a komplex keresési
feladatok esetében a használói viselkedés egészen
más jellemzőket mutat, mint az egyszerű keresési
feladatoknál. Ez olyan egyszerű módszerekkel
bizonyítható, mint a feladatra fordított idő, a
keresési
kérdések
vagy
a
használt
böngészőablakok száma. Azt is megfigyelték, hogy
ezeknek a módszereknek a használatával nehéz
megkülönböztetni a sikeres viselkedést a
sikertelentől. Az eredmények értékesek lehetnek a
keresőgép-fejlesztők számára is. Az átlagos
használói mintával végzett vizsgálat azért is
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különleges, mert szélesebb körben érvényes, mint a
témával foglalkozó tanulmányok többsége,
amelyek kiválasztott mintával – például egyetemi
hallgatókkal – készültek.
(Autoref.)

47/2014
SOMERVILLE, Mary M.: Summon web-scale discovery
service implementation : an organizational readiness
case study. – Bibliogr. In: Computers in libraries. – 33.
(2013) 6., p. 22-26.
A
Summon
webméretű
keresőszolgáltatás
bevezetése egy amerikai egyetemi könyvtárban
Egyetemi
könyvtár;
Esettanulmány;
Gépi
információkeresési
rendszer;
Munkaszervezés;
Szoftverválasztás
A több mint 46 ezer hallgatót szolgáló Auraria
Könyvtár a Colorado-Denver Egyetemen bevezette
a
Serials
Solutions
webméretű
keresőszolgáltatását, a Summont. Három lépésben
jutottak el a teljes körű alkalmazásig, melynek
során a használók igényeit maximálisan szem előtt
tartva szorosan együttműködtek a szolgáltatás
forgalmazójával és a tudományos tartalmakat
kiadó vállalatokkal. A projekt sikerességének a
szervezetfejlesztés volt a záloga. Az Appreciative
Inquiry-ként (AI) ismert, értékekre, erősségekre és
a pozitív megerősítésre építő, megoldásközpontú
coaching módszer és a megosztott vezetési modell
bevezetésének segítségével készültek fel a
munkafolyamatok
(szerzeményezés,
e-forrás
kezelés, katalogizálás, metaadat-szolgáltatás stb.)
integrálására. Mindezek eredményeként erősödött
a
csapatmunka,
tökéletesedett
az
információáramlás, és innovatív légkör alakult ki.
A fejleményeket felgyorsította az új stratégia
tervezési folyamata, melyben kikristályosodott,
hogy a könyvtárnak nemcsak lényegesen kifelé
fordulóbbnak kell lennie, hanem meg kell küzdenie
a kényelmes Google keresőkhöz szokott
hallgatókért is. Mottójuk ez lett: „Ha a Google meg
tudta csinálni, a könyvtárak mért ne tudnák?”
2010
októberében
a
szakirodalom
tanulmányozásával
kezdődött
a
megfelelő
webméretű keresőrendszer kiválasztása. A
leglényegesebb
kritériumok
összeállításával
döntési mátrixot hoztak létre. Ennek segítségével
és a hallgatók bevonásával öt terméket vizsgáltak
és teszteltek (EBSCO – Discovery Service,
Innovative Interfaces, Inc.– Encore Synergy,
OCLC – WorldCat Local, Ex Libris Ltd. – Primo,
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Serials Solutions – Summon), melyek közül a
cikkben részletezett megfontolások alapján a
Summon került ki győztesen.
Bevezetése és a könyvtárhoz igazítása során végig
tájékoztatták a kollégákat a fejleményekről és
fordulópontokról. Hasznos ötleteket szereztek a
Summon használói csoporttól, és gondosan
dokumentálták a felmerülő kérdéseket és
válaszokat. Ennek köszönhetően fejlesztői
tevékenységre is sor kerülhetett, így a rendszer
szövegek mellett képek és videodokumentumok
keresésére is alkalmassá vált. A már elért
eredményeket többször ellenőrizték, javították. A
munkatársak proaktív hozzáállásának és a döntési
szintek leszállításának köszönhetően egy 1,4
milliós művészeti, művészettörténeti és építészeti
képadatbázist, valamint filmtartalmakat integráltak
a Summonba.
A Summon a hallgatók körében nagy
népszerűségnek
örvend.
Megkönnyíti
az
információkeresési ismeretek oktatását is, mivel a
sokféle adatbázis kezelésének ismerete helyett az
információk értékelésére és helyes használatára
helyezhető a hangsúly.
Az esettanulmány tanulsága: a könyvtár továbbra
is megőrzi kulcsszerepét a tanulásban, tanításban
és kutatásban mindaddig, amíg a könyvtári
struktúrák, folyamatok, szolgáltatások és a
személyzet képes a könyvkiadás és a
kommunikációs
technológiák
korszakos
változásaihoz alkalmazkodni.
(Fazokas Eszter)
Lásd még 3

Olvasószolgálat, tájékoztató
munka
48/2014
BISHOP, Bradley Wade – BARTLETT, Jennifer A.:
Where do we go from here? : informing academic library
staffing through reference transaction analysis. –
Bibliogr. jegyzetekben In: College & research libraries. –
74. (2013) 5., p. 489-500.
Referensz kérdések vizsgálata az egyetemi könyvtári
tájékoztató részlegek személyzeti igényeinek
felmérésére
Egyetemi könyvtár; Felmérés; Gazdaságosság
könyvtárban; Referensz; Személyzet

-
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A cikkben ismertetett vizsgálat során a Kentucky
Egyetem könyvtárában három éven keresztül
rendszeresen minden 70. referensz kérdést
félretettek, ily módon 1852 kérdést elemeztek,
amelyek a könyvtár tájékoztatópultjához, valamint
telefonon, e-mailben és chaten érkeztek. Az
eredmények azt mutatták, hogy az összes kérdés
kétharmada valamilyen könyvtáron belüli hely
keresésére vonatkozott. Ezeknek 80,2%-át és a
témára irányuló kérdések 77,2%-át helyben, a
referenszpultnál tették fel. A hellyel kapcsolatos
referensz
kérdések
elemzése
hasznos
információval
szolgál
a
tájékoztatópult
hatékonyabb személyi ellátásához, valamint mobil
könyvtári alkalmazások kifejlesztéséhez.
(Autoref.)

Kölcsönzés
49/2014
BILLARD, Alice: Vers la "bibliothèque ouverte, tolérante,
conviviale" : Un bilan des expériences de prêt illimité en
bibliothèque municipale. – Bibliogr. lábjegyzetben In:
Bulletin des bibliothèques de France. – 58. (2013) 4., p.
23-27.
Res. angol, német és spanyol nyelven
A „nyitott, toleráns, barátságos könyvtár” felé: a
korlátlan kölcsönzés lehetőségének tapasztalatai
városi könyvtárakban
Kölcsönzés; Városi könyvtár
A 2000-es évek második felétől a francia városi
könyvtárak egy részében – a szokásos kölcsönzési
idő megtartása mellett – megszűnt a kölcsönözhető
könyvek számának korlátozása. 2006 óta
Haguenau médiatára is ezek között van. Továbbra
is használatban maradt a fizetős olvasójegy és az
ún. passe-partout, mellyel a család valamennyi
tagja járhat könyvtárba. A kezdeményezéshez Albi,
Lille és Martigues városi könyvtára, Marcq-enBarœul, Val-d’Yerres, Franconville, Saint-Juéry
médiatára és 15 egyéb könyvtár is csatlakozott.
Néhány év erőfeszítései, tapasztalatai után érdemes
mérleget vonni az eredményekről. Megérte? Vagy
csak az olvasók közötti versenyről volt szó? Első
látásra úgy tűnik, hogy ez volt a válasz a
statisztikai adatokban mutatkozó válságra: ugyanis
2010-től 18-ról 16,2%-ra esett vissza a beiratkozott
olvasók száma, és a többi adat is csökkenő
tendenciát mutatott annak ellenére, hogy a
dokumentumkínálat egyre nőtt. Úgy tűnik, hogy ez
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a megoldás pozitív változást hozott. Az
eredmények állandósultak (Albi, Franconville)
vagy megint felszálló ágba kerültek. Jelenleg
szociológusok és más szakemberek elemzik ezt a
furcsának tűnő helyzetet: miként idézhetett elő
pozitív változást a könyvtár egyik fontos
szabályának a felrúgása. Már 2009-től látszódott ez
a folyamat, ezért lazítottak a kölcsönzés
szigorúságán. Egyértelművé vált, hogy eljött az
idő, amikor már nem a könyvtáros, hanem az
olvasó szabja meg a kölcsönzés működését.
Ennek előjeleit felismerve a francia könyvtárosok
egyesülete (ABF) már 2003. évi kódexében
megfogalmazta, hogy a könyvtárnak a felhasználók
érdekében nyitottnak, elfogadónak és szívélyesnek
kell lennie. Persze felmerül a kérdés, hogy az
egyes olvasók által „letarolt” polcok nem
kedvetlenítik-e el a többieket? A divatos
dokumentumtípusok
(képregény)
esetében
fellendült a kölcsönzés, de a régebbi CD-k, DVD-k
is jobban forogtak. Három év után ismét csökkenni
kezdtek a kölcsönzési számok. Az első időben – a
korlátlan számú kölcsönzés bevezetése nyomán –
nem csökkent a beiratkozott olvasók száma, sőt,
kissé emelkedett, de 2010-től már a beiratkozottak
száma is csökkent valamelyest. Az adatok alapján
nehéz valójában megítélni, hogy a statisztikai
adatok összefüggnek-e, és tényleg a korlátlan
számú kölcsönzés miatt alakult így. Félő volt az is,
hogy az olvasók visszaélnek a szabadsággal, de
túlkapás csak elvétve akadt. Az biztos, hogy
vannak előfeltételei (ergonomikus kölcsönzőtér, a
kiadás és a visszavétel tárgyi feltételeinek a
megerősítése,
a
visszahozott
könyvek
„pihentetése” stb.). Emellett hosszú nyitva tartást
kell biztosítani, és úgy beállítani a használatban
lévő integrált könyvtári rendszer kölcsönző
modulját – biztosítva a hosszabbítás és előjegyzés
lehetőségét –, hogy az a legnagyobb szabadságot
adja mind a könyvtárosnak, mind a felhasználónak.
Figyelni kell a példányszámra, hogy a kölcsönzés
ne okozzon aránytalanságot az egyes részlegekben.
Mindez csökkenti a könyvtár költségeit, és
rugalmasságuk révén a kis és közepes könyvtárak
jobban alkalmazkodnak használóik igényeihez. Ez
a gyakorlat tehát az ellentmondások ellenére is
alkalmas a könyvtári szolgáltatások javítására. (A
téma alaposabb kifejtését lásd a szerző
diplomamunkájában:
http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/49483-le-pret-illimite-enbibliotheque-municipale.pdf.)
(Pajor Enikő)
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Tájékoztatási eszközök
50/2014
TABAEI, Sara [et al.]: Building a faculty publications
database : a case study. – Bibliogr. In: Public services
quarterly. – 9. (2013) 3., p. 196-209.
Egyetemi kari
esettanulmány

publikációs

adatbázis

építése:

Adatbázis; Felsőoktatási intézmény; Publikálás
tudományos kiadványoké; Szoftver

-

A Tuoro College and University System (USA)
elsősorban oktatással foglalkozó intézmény, New
Yorkban, valamint Kaliforniában, Floridában és
Nevadában működik, több mint 3500 hallgatója
van. Az oktatás különböző tudományágakban az
alapképzéstől a doktori fokozatig több szinten
folyik. Minden telephelyen van könyvtár, az összes
iskola publikációit jelenleg a New York-i könyvtár
gyűjti és terjeszti.
A „kari publikációs adatbázis” a webalapú intézeti
bibliográfiát jelenti, nem tekinthető intézeti
repozitóriumnak. A publikációk a könyvtár
honlapjáról érhetők el, ahol lehetséges, a teljes
szöveg is a nyílt hozzáférésű folyóiratokban, vagy
– korlátozott módon – a könyvtár által előfizetett
adatbázisokon keresztül.
A fejlesztői team a szakirodalomból is ismert
rendszerek (RefWorks, ProCite, EndNote stb.)
helyett teljesen új, saját fejlesztés mellett döntött,
mivel az eddig használt Noodle Tools rendszert
nem találták megfelelőnek, és a „házilagos” munka
során számos új ötletet tudtak megvalósítani. A
programozók a PHP kerethez meghagyták az eddig
is használt Symfony rendszert, az alkalmazásokat
néhány nyílt forráskódú szoftverrel együtt a
könyvtárnak a Nginx webszervert és a MySQL
adatbázis-szervert futtató Ubuntu Linux szerverére
telepítették.
A könyvtár és az egyetem honlapjáról is elérhető
adatbázis
tudományos
folyóiratcikkek,
könyvszemlék, könyvek és fejezeteik, konferenciaelőadások, irodalmi alkotások (angolra és angolról)
fordításait tartalmazza. Többnyelvű iskola lévén az
eredeti nyelvű műveket is feldolgozzák. Az
adatbázis növekedésével bővítették a keresési
lehetőségeket, például a keresztnév, a kiadvány
típusa, kulcsszavak, nyelv, kiadás éve adatokkal,
majd egy tárgyszójegyzékkel.
Az adatbázis űrlapját online is ki lehet tölteni. A
szerző szerinti keresés könnyítésére felvették a
projektvezető elérhetőségét is. A hallgató/oktató
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által megadott mű teljes szövegének elérhetővé
tételéhez az URL-t vagy a DOI-t a könyvtáros
ellenőrzi. Ha a teljes szöveg nem érhető el, akkor
igyekeznek a kivonatot a kiadó honlapján keresztül
megtalálni; a saját könyvtárban meglévő könyv
esetén a csatoló a katalógushoz vezet.
Nehézséget a bibliográfiai információ gyűjtése
jelentett, mivel többen publikációs jegyzék helyett
életrajzot
küldtek.
A
legsikeresebb
kezdeményezésnek a karok kiadványait bemutató
kiállítások bizonyultak, amelyek a dékánok
figyelmét is felkeltették. A projektet a
marketingosztály havi e-mail jelentéseiben
népszerűsítette. Az egyetem vezetőjének javaslata
alapján az adatbázis gyarapodását évkönyvekben is
közreadják.
A munka során újabb kérdések merültek fel,
például a dokumentumtípusok tekintetében: az
elvárás az volt, hogy az adatbázisba minden
tudományos eredmény, jelentés vagy díj
bekerüljön; de ha a bevitelt szigorúan korlátozzák
a tudományos művekre, akkor több tanszék is
hátrányt szenved. Másrészt a könyvtárnak nem volt
célja, hogy az adatbázis az életrajzok gyűjteménye
legyen. A probléma megoldására egy kisebb
bizottság alakult, amely kidolgozta az adatbázisba
kerülés kritériumait. A könyvtár honlapján
olvasható kritériumokat a visszajelzések alapján
folyamatosan felülvizsgálják és módosítják. Erre
példa a tudományos konferenciákon elhangzott
prezentáció, amelynek felvételét az adatbázisba a
könyvtár elfogadta; hasonlóképpen szerzői rangot
kapott a kiállítás kurátora, az adatbázis a
kiállításokkal bővült, majd a kottákkal. A szerzői
jogi problémák elkerülésére a szükséges esetekben
a „publikálás előtt” vagy „szerzői példány” jelölést
alkalmazzák.
Az adatbázis és az évkönyvek a vártnál
sikeresebbek lettek, a könyvtár a kar tudományos
központjává vált. Az évkönyveket az egyetem
értékeléséhez, pályázatokhoz is felhasználják. A
tervekben többek között az RSS, automatikus email értesítés küldése a Google Scholaron
keresztül és a Google Analytics alkalmazása
szerepel.
(Viszocsekné Péteri Éva)
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Hátrányos helyzetű olvasók
ellátása
51/2014
BENNETT-KAPUSNIAK, Renee: Older adults and the
public library : the impact of the boomer generation In:
Public library quarterly. – 32. (2013) 3., p. 204-222.
Idős felnőttek és a közkönyvtárak: a háború után
született generáció hatása
Felmérés; Idős olvasó; Közművelődési könyvtár;
Szolgáltatások
A cikk az idős felnőttek – a második világháború
háború után született és a legnagyobb korcsoportú
népesség (az ún. baby boomer nemzedék) –
számára nyújtott szolgáltatásokról szól. A szerző
ötven közkönyvtárban vizsgálta, hogy nyújtanak-e

az egyre nagyobb létszámú idős felnőtt lakosság
számára speciális szolgáltatásokat, és ha igen,
igénybe veszik-e ehhez az American Library
Association (ALA) idős felnőttekről szóló
irányelveit (2008) és az Institute of Museum and
Library Services (2008) élethosszig tartó tanulásról
szóló stratégiáját. Az eredmények azt mutatták,
hogy csak néhány program célozta meg az idős
felnőtteket, bár 74 százalékuk kínált lehetőségeket
az élethosszig tartó tanuláshoz. A könyvtárak
harminckét százaléka kínált alapvető számítógépes
programokat, kevesebb, mint 50 százalékuk
nyújtott valamilyen technikai segítséget fogyatékos
olvasóiknak. A jövőbeli kutatásoknak kell majd
feltárniuk, hogy más típusú könyvtárak
biztosítanak-e segítő szolgáltatásokat e sokrétű
korcsoport számára.
(Autoref.)
Lásd még 70

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek

tartalmakból a metaadatokat kivonni az integráció
megvalósítása érdekében.
(Autoref.)

52/2014
GAGNON, Michel: Les bibliothèques numériques sontelles solubles dans le Web sémantique? – Bibliogr. In:
Documentation et bibliothèques. – 59. (2013) 3., p. 161168.
Res. angol és spanyol nyelven

Lásd még 13, 16, 39, 58, 75

A digitális könyvtárak megoldást jelentenek a
szemantikus webre?

Lásd 31, 63

Elektronikus könyvtár;
Számítógép-hálózat

Gépi

dokumentumleírás;

A szemantikus web, különösen az ún. Linked Open
Data hálózat radikálisan átalakítja azt a
gyakorlatot, ahogyan a digitális könyvtárak
elérhetővé teszik dokumentumaikat és a hozzájuk
kapcsolt metaadatokat. A szemantikus web által
használt alapvető technológiák, elsősorban az RDF
adatmodell rövid leírása után a szerző azt mutatja
be, hogyan integrálhatók a digitális könyvtárak a
Linked Open Data hálózatba. Ezután azt a kritikus
problémát vizsgálja, hogyan lehet a szöveges
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Könyvtártudományi tájékoztatás

Kutatás és termelés
információellátása
Lásd 21

Oktatás információellátása
Lásd 61
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Vezetés, irányítás
Munka- és rendszerszervezés,
értékelés
53/2014
HUYSMANS, Frank – OOMES, Marjolein: Measuring the
public library's societal value : a methodological
research program. – Bibliogr. In: IFLA journal. – 39.
(2013) 2., p. 168-177.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol
nyelven
A közkönyvtár társadalmi értékének
módszertani kutatási program

mérése:

Felmérés; Hatékonyság; Közművelődési
Társadalmi követelmények

könyvtár;

A közkönyvtárak társadalmi környezete nagyon
sokat változott az elmúlt évtizedekben. A
digitalizálás, a használói elvárások és a használat
mikéntjének a változásai is komoly kihívásokat
támasztottak
a
könyvtárakkal
szemben.
Megkérdőjeleződött
a
könyvtárak
értéke,
miközben a gazdasági világválság hatására a
döntéshozók minden kulturális célokra elköltött
eurót erős kritikával szemlélnek. A könyvtárnak
tehát ki kell tudnia mutatnia a saját értékét, amit a
közösség számára hordoz. Ehhez nem elegendő
többé a kimeneteket (output) mérni, sokkal inkább
az eredményekre (outcome) kellene koncentrálni.
A kimenetek egy-egy program közvetlen
eredményét mérik, általában azok mennyiségi
vonatkozásait úgy, hogy azokat egy független
megfigyelő is képes legyen objektíven megítélni.
Az eredmények inkább a hatásra fókuszálnak, és a
fejlesztések nyomán bekövetkezett változásokat
értékelik. Lényegében az eredmények a kimenetek
utáni sikertörténetek, amelyek a „Mit csináltunk?”
kérdéstől továbbmegy a „Miért számít, amit
csináltunk?” taglalásáig.
A kutatási program olyan megbízható módszertan
kifejlesztését tűzte ki célul, amellyel objektíven
lehet mérni országos szinten a közkönyvtárak
társadalmi
hasznosságának
legkülönbözőbb
aspektusait.
A program több részből áll. Először szakirodalmi
áttekintést készítenek, majd kvalitatív és
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kvantitatív vizsgálatot végeznek, mindezek alapján
képet kapnak arról, hogy mire lehetnek hatással a
közkönyvtárak. Végül kérdőívben jelenítik meg
ezeket a területeket, és felmérik, hogy a lehetséges
hatások közül valójában mit érzékelnek,
tapasztalnak a polgárok. Az e lépések alatt felgyűlt
tapasztalatok és elméleti tudás segítenek majd
kifejleszteni
a
közkönyvtárak
társadalmi
hasznosságát mérő eszközt.
A szakirodalmi szemlében összegyűjtött ausztrál,
finn, norvég, egyesült államokbeli és afrikai
kutatási eredmények azt mutatják, hogy a könyvtár
oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági és
érzelmi vonatkozásokban bír hatással az emberek
életére. Ezeken a területeken a könyvtár igen
befolyásos lehet, hiszen egyszerre jelent a
közösségnek meleg, hívogató környezetet,
információszolgáltató intézményt, tanulóhelyet és
élénk kulturális tevékenységeknek helyet adó
közeget.
Az eredmények alapján kérdőívet állítottak össze,
amellyel 2011 végén Hollandiában folytattak
vizsgálatot. Először mélyinterjúkat készítettek
döntéshozókkal, amelyek nem mutattak rá
semmilyen – a szakirodalom elemzése során fel
nem merült – új területre. Az azonban világosan
kiderült, hogy a használók gyakran nincsenek
tisztában a könyvtári rendszer eredményeivel,
hiszen idő kell, amíg kiderül, hogy egy pozitív
változás milyen korábbi fejlesztésnek tudható be.
A következő lépés az lesz, hogy a használók
körében is kvantitatív vizsgálatot végeznek, amely
újabb dimenziókkal bővítheti a meglévő
ismereteket. A projekt végül az új értékelési,
mérési módszertan kifejlesztésével, kipróbálásával,
továbbfejlesztésével fog végződni. A módszertan
lényege ebben az esetben nem az elméleti
ismeretek gyarapítása, hanem sokkal inkább a
valós környezetben történő hasznosítása lesz.
(Tóth Máté)

Pénzügyi és gazdasági kérdések
Lásd 11
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Személyzet
54/2014
GAZO, Dominique: L’embauche de bibliothécaires dans
les municipalités québécoises : les méthodes
d’évaluation des candidats. – Bibliogr. In:
Documentation et bibliothèques. – 59. (2013) 2., p. 6981.
Res. angol és spanyol nyelven
Könyvtárosok alkalmazása québeci városokban: a
kiválasztási folyamat értékelése
Munkabér, alkalmazás; Személyzet; Városi könyvtár
A tanulmány arról a folyamatról számol be,
amelynek
során
álláshelyekre
jelentkező
könyvtárosokat értékeltek és minősítettek hat
québeci településen. A szerző interjút készített a
humánerőforrás-menedzserekkel, a bírálókkal és a
jelöltekkel, valamint megvizsgálta az alkalmazási
folyamat során használt dokumentumokat. Az
állásinterjú módszerét alkalmazták a legtöbb
helyen. E módszernek azonban nincs struktúrája,
és nem mindig teszi lehetővé, hogy a jelöltek a
legjobb fényben tüntessék fel magukat. Előfordul,
hogy a kérdések megfogalmazása eltér a szakértők
által ajánlott bevált gyakorlattól. A jelöltek
értékelésére
teszteket
is
használtak,
a
leggyakrabban a rettegett pszichometriai tesztet.
(Autoref.)
Lásd még 48

Marketing, közönségkapcsolatok
55/2014
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO, Nieves [et
al.]: Revisión y propuesta de indicadores (KPI) de la
Biblioteca en los medios sociales. – Bibliogr. In: Revista
española de documentación científica. – 36. (2013) 1.
Res. angol nyelven
A könyvtár a szociális médiában. Áttekintés és
javaslat a teljesítmény mérésének mutatóira
Hatékonyság;
Információtechnológia;
Számítógép-hálózat

Marketing;

A közösségi web (vagy web 2.0) megváltoztatja a
polgárok egymás közötti kapcsolatainak és az
intézményekkel való interakcióinak módját. A
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könyvtárak befogadják ezeket az új alkalmazásokat
és eszközöket, hogy új szolgáltatásokat, és
megújított hagyományosakat tudjanak kínálni,
használatuk növelése és a használóikkal való
kommunikáció javítása érdekében. A könyvtárak
hagyományosan gyűjtik a statisztikai adatokat saját
működésükről (a használatról, a kölcsönzések –
mint minimális szolgáltatás – mennyiségéről),
használóik elégedettségéről. A gazdasági válság
következtében kérdésessé vált a könyvtár mint az
információhoz való hozzáférés helyének szerepe,
hiszen az elektronikus információkhoz könnyű
hozzájutni. A könyvtárnak bizonyítania kell
szerepének értékét és rentabilitását, mind azon
intézmények, amelyektől függnek, mind az egész
társadalom előtt. Szükséges tehát olyan
indikátorokat
meghatározni,
amelyek
a
szolgáltatások hatékonyságát és a könyvtár
rentabilitását
mérik
a
közösségi
web
környezetében. Ez – és a 2.0-ás könyvtár – az
utóbbi hat évben Spanyolországban is nagy
fejlődést mutat. Alapvetően a könyvtárak három
célból használják a közösségi web eszközeit: a)
hogy jelen legyenek ott, ahol a használók vannak;
b) hogy a könyvtár digitális vetületét naprakészen
tartsák, és épp olyan frissen kövessék a
technológiai változásokat, mint a használók; c)
hogy igazodjanak a használói igényekhez, és az
általuk használt módon kommunikáljanak velük. A
web 2.0 használata a könyvtárak számára a
tájékoztatást és a párbeszédet teszi lehetővé. E
kettő pedig igen alkalmas mind az információs
műveltség
fejlesztésére,
mind
pedig
marketingcélokra.
A célok és az eszközök igen általánosak: növelni
az eladást (ami a könyvtár esetében az általa kínált
tartalmak,
termékek
és
szolgáltatások
használatának
növelése),
csökkenteni
a
költségeket, növelni a használók elégedettségét.
Ezenkívül: meghatározni a célközönség jellemzőit;
megfogalmazni a taktikai célokat; kiválasztani a
megfelelő stratégiát a kitűzött célok eléréséhez;
kijelölni a mérési adatok forrásait, és
számszerűsíteni a mérendő eredményeket;
meghatározni a szolgáltatás eredményességének
mérését, megállapítván az eredmény és a
ráfordított költség arányát; stratégiailag értékelni a
szolgáltatást, annak meghatározása érdekében,
hogy folytatni, változtatni, esetleg valami mással
felváltani lesz-e megfelelőbb.
Mindezek alapján és a közösségi médiában végzett
felmérések irodalmának áttekintése nyomán
javasolható mutatók („KPI”-k, – Key Performance
Indicators – kulcs teljesítménymutatók) a
következőkre vonatkozzanak:
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– láthatóság: az intézmény (szolgáltatás)
népszerűsége (követők, látogatók stb.) és aktivitása
a közösségi web különféle helyein és eszközein;
– forgalom: a honlap, ill. további oldalak és
kapcsolataik teljes látogatottsága, az egy helyen
eltöltött idő (stb.);
– befolyás: az intézmény (szolgáltatás) társadalmi
értékelése (említése a közösségi web más helyein,
a pozitív, negatív és semleges kommentek arányai
stb.);

– fontosság (relevancia): az interakciók
(kommentek, kérdések, „lájkok” stb.) becsült
mennyisége, és azon potenciális használók száma,
akik a könyvtárnak a közösségi weben kifejtett
tevékenysége nyomán valódi könyvtárhasználókká
válnak.
(Mohor Jenő)
Lásd még 10, 29

Felhasználók és használat
Általános kérdések
56/2014
LANDOVÁ, Hana: Informační vzdělávání : jak zjistíme,
zda opravdu funguje? In: ITlib. – 16. (2013) 2., p. 13-16.
Információs műveltség: honnan tudjuk, hogy
valóban működik-e?
Használói
szokások;
felsőoktatásban

Használók

képzése

-

Bármilyen műveltség kapcsán megállapítható,
hogy annak értékelése, hatékonyságának vizsgálata
rendkívül problematikus területnek számít, és
sokszor viharos viták tárgyát képezi. A szokásos
tesztekkel való ellenőrzés során háttérbe kerülnek
olyan fontos kérdések, mint a művelődés,
műveltség, a kritikus gondolkodás, a kritikus
olvasás és szövegértelmezés, a tágabb értelemben
vett
szövegösszefüggések
készségének
a
vizsgálata. Ezek a kérdések valamennyi formális
oktatási szinten megjelennek, a közoktatásban és a
felsőoktatásban egyaránt. Érintenek minden olyan
szereplőt, aki valamilyen módon részt vesz a
képzésben, így a könyvtárakat is
A könyvtárak képzési szerepe azonban az elmúlt
években, főként a felsőoktatási könyvtárak
körében, nem volt megfelelő. A felsőoktatásban a
világon mindenhol a tanítási folyamat részkérdései,
az oktatók pedagógiai tevékenysége és a hallgatók
által megszerzett ismeretek köre került előtérbe.
Az értékelés része a könyvtári és információs
szolgáltatások alkalmazásának képessége, az
információs műveltség minősége. A 2000 óta
működő
cseh
felsőoktatási
könyvtárosok
egyesülete információs műveltség és információs
írástudás szakbizottsága 2011-től rendszeresen
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foglalkozik a kérdéskörrel. 2012-ben az
információs műveltség hatékonyságát vizsgáló
szakszeminárium címe Az információs műveltség
hatékonyságának értékelése: tudjuk is, amit
megtanulunk?
A külföldi szakirodalomban rendszerint ugyanazok
a
kérdések
ismétlődnek
az
információs
műveltséggel kapcsolatban. Az egyik az az
egyetemek részéről megvalósuló nyomás, amely az
információs műveltség minősítési eredményeivel
(sikerekkel és kudarcokkal) kapcsolatos. A másik
közös pont a kereskedelmi cégektől megvásárolt
standardizált tesztek alkalmazását érinti. Ezek
összehasonlíthatóságot biztosítanak a különböző
egyetemek között, de nem képesek a felsőoktatási
intézmények
egyedi
sajátosságaihoz
alkalmazkodni.
Az
észak-amerikai
egyetemeken
kiemelt
figyelemmel fordulnak az elsőéves hallgatók felé,
amelynek során bevezetik őket a felsőfokú
tanulmányokba. El kell sajátítaniuk a felsőoktatási
írás- és prezentációs készséget, az információs
műveltséget, ezek a kurzusok beépülnek az elsősök
alaptárgyaiba. A könyvtárosok egész félévben a
tanárokkal együttműködve foglalkoznak velük,
megtanítják az információs alapműveltség elemeit:
a téma megfogalmazását, az információs források
kikeresését, az információkkal való bánást,
prezentálást és a felhasznált forrásokra való korrekt
hivatkozások készítését. Kérdésként merül föl
azonban, hogy az első félévben milyen mértékben
képesek a hallgatók megérteni és elsajátítani ezeket
az ismereteket?
A tesztek eredménye nem okozott meglepetést a
könyvtári
ismeretek
és
készségek
tárgy
vizsgálatában: az elméleti információkat teljesen
elfelejtették (pl. amiket a könyvtárosok az
információforrásokról
mondtak
nekik),
és
meglepően jól emlékeztek arra, amit a
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gyakorlatban is kipróbáltak a félév során. A
hallgatóknak tehát nem azokra a könyvtári
ismeretekre és terminológiára van szükségük,
amelyeket a könyvtár szakos hallgatók tanulnak a
felsőoktatásban, hanem érthető, gyakorlati
ismeretekre.
A szerzett ismeretek megőrzési és alkalmazási
képessége is fontos az információs műveltség
vizsgálatában. A kutatások rámutattak arra, hogy
az oktatás formája és módszere meghatározza azt a
mértéket, amennyire a hallgatók a felvetett
problematikára emlékeznek, és azt is, hogy
mennyire képesek alkalmazni a szerzett
ismereteket. Ha az oktatói stílus támogatta az aktív
információforrások használatát és a megszerzett
információkkal való bánásmódot az információs
műveltségi kurzus elsajátításában, a hallgatók
sokkal nagyobb mértékben voltak képesek
megőrizni és alkalmazni a szerzett ismereteket.
Népszerű volt az ismeretek tesztelésére a portfóliókészítés. Az információs műveltség keretében a
portfólió segítségével követhetővé vált az a
módszer, ahogyan a hallgató az információs
források
megkeresésével,
prezentációs
alkalmazásával és a hivatkozásokkal dolgozik. Ez
összetettebb értékelést biztosított a hallgatók
egyedi teljesítményében, mint egy pillanatnyi
ismereteket tükröző gyorsteszt alkalmazása.
Az információs műveltség mérésében és
értékelésében igazán megnyugtató eredmények a
kutatások szerint kizárólag többféle módszer
kombinációjából, hosszú távú követéssel és a
kulcsszereplők
(szaktanár,
könyvtáros)
együttműködéséből származhatnak.
(Prókai Margit)
Lásd még 16, 66

Használat- és igényvizsgálat
57/2014
HILL, Jennifer C. Hill – PATTERSON, Christine:
Assessment from a distance : a case study
implementing focus groups at an online library. –
Bibliogr. In: College & undergraduate libraries. – 20.
(2013) 3-4., p. 399-413.
Távoli értékelés. Fókuszcsoportok egy online
könyvtárban – esettanulmány
Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Felmérés;
Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; Szolgáltatások
használata
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A fókuszcsoport-módszert a könyvtárak több
évtizede használják, mind a hagyományos, mind az
online szolgáltatások használói csoportjainak
esetében. Ha egy-egy könyvtár gyűjteményéről és
szolgáltatásairól nem személyes beszélgetések
keretében, hanem online módon szeretnének
értékelést kapni, az adatgyűjtés speciális
teendőkkel jár.
A szerzők, a John Hopkins Egyetem Sheridan
könyvtárának két munkatársa az intézmény
értékelési részlegével együttműködve virtuális
fókuszcsoportos vizsgálatot kezdeményezett a
hallgatók körében. A munkát megelőzően több erre
alkalmas eszközt (Adobe Connect Pro, Google
Talk stb.) is megvizsgáltak, végül a telefonos
konferenciabeszélgetést
választották.
Az
intézmény három képzési szintjén egy-egy
fókuszcsoportot alakítottak ki. A véletlenszerűen
kiválasztott potenciális résztvevőket (több ezer
hallgatót) e-mailben hívták meg, és kis ajándékot
helyeztek nekik kilátásba a részvételért. Azt
tervezték, hogy három hatvanperces ülést tartanak
az egyes képzési szintek hallgatóival. A
résztvevőknek
egy
weboldalon
kellett
regisztrálniuk. Válaszolniuk kellett feleletválasztós
módszerrel arra kérdésre is, hogy „Mikor használt
utoljára könyvtárat?”. Ezzel azok számát akarták
minimálisra csökkenteni a felmérésben, akik nem
könyvtárhasználók. Az ülés előtt két héttel
emlékeztető e-mailt küldtek a résztvevőknek. A
csoportok munkájának irányítására egy tapasztalt
moderátort kértek fel, aki könyvtári ismeretekkel is
rendelkezik; vele rendszeresen konzultáltak a
könyvtárosok az interjúk lebonyolítása során.
A megkeresett hallgatók közül viszonylag kevesen
jeleztek vissza. A szervezők akár 15 fős
csoportokra is gondoltak, végül öten-hatan voltak
egy-egy csoportban. Maguk a könyvtárosok
csendes
megfigyelőként
voltak
jelen
a
beszélgetéseken. Az interjúkban nyolc kérdést
tettek fel. Ezeket időrendbe sorolták az első
könyvtárlátogatástól a jelenlegi könyvtárhasználat
céljain át az ideális könyvtár víziójáig. Minden
ülésről hangfelvétel készült, erről a résztvevők
tájékoztatást kaptak. A válaszok mellől a neveket a
későbbiekben törölték az írott anyagokból. A
könyvtárosok MP3 fájlként kapták kézhez az
anyagot, amit aztán meghallgattak és leírtak. A
beszélgetések alapján elkészítették az érintett
témák jegyzékét. Kidolgoztak egy kódrendszert is.
Az átiratokat kódolták, és a kódok előfordulását
Excel táblázatokba foglalták. A vizsgálatok
anyagairól átfogó jelentés készült, amely a
következőkből állt: kódjegyzék, az elhangzott
észrevételek mennyiségi adatai a kódok szerinti
csoportosításban, a következtetésből adódó
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

teendők
jegyzéke.
A
megállapításokat
megosztották a döntéshozókkal, a jelentést pedig
egy nyilvános fórumon tették közzé. A fórumot
webinar formájában az interneten is sugározták,
róla felvétel készült.
A cikk a fókuszcsoportos vizsgálat eredményeit
kevésbé (a kis minta miatt nem általánosíthatók),
inkább a módszertani tanulságokat taglalja, a
munkafolyamatot részletezi. A vizsgálat sikerét
garantálja, ha sikerül megnyerni az intézmény
vezetőinek és kulcsfontosságú szakembereinek
támogatását. Az időzítés fontos lehet, bár soha nem
lehet tökéletes; a résztvevők megkérdezése ebben
sokat segítene. Az automatikus kódolással sok időt
és
energiát
lehetne
megtakarítani.
A
fókuszcsoportos interjúk előnye, hogy a hallgatók
saját szavaikkal, interaktívan mondhatják el
véleményüket. Ugyanakkor a vizsgált könyvtárban
újításképpen feleletválasztós kérdőíveket is
megfogalmaztak az évente végzett webes
igénykutatáshoz kapcsolódva, amit e-mailben is
kiküldtek.
(Hegyközi Ilona)

58/2014
STEPHAN-HACHEM, Maud: De la lecture à l'usage de
l'internet arabe : enquête auprès de jeunes étudiants
libanais In: Documentaliste. – 50. (2013) 2., p. 62-69.
Olvasás és internethasználat arab nyelven: felmérés
libanoni egyetemisták körében
Egyetemi hallgató; Felmérés; Igény; Nyelvismeret használóké; Olvasás; Szolgáltatások használata
Megfelelnek-e az interneten található arab nyelvű
források az információkat kereső, kultúra iránt
érdeklődő fiatalok igényeinek? Ez a tanulmány,
amely fiatal libanoni egyetemisták körében végzett
felmérés eredményein alapul, bemutatja a fiatalok
művelődési szokásait, különös tekintettel az
olvasásra és az internet használatára. A szerző
megvizsgálja,
milyen
típusú
információk,
weblapok és digitális dokumentumok érhetők el
azok számára, akik csak arabul tudnak olvasni,
milyen a tartalmuk és a formájuk, s mennyire
hozzáférhető, attraktív, dinamikus és interaktív az
arabul megjelenő digitális információ – legyen az
tudományos vagy kulturális – ahhoz, hogy
olvasásra késztesse és tájékozottá tegye használóit.

Olvasás
59/2014
HENRICH, Iris: Wie Jungs zu motivierten Lesern werden
: jungenspezifische Leseförderung in Öffentlichen
Bibliotheken - Grundlagen, Praxisbeispiele und
Perspektiven In: BuB. – 64. (2012) 6., p. 424-431.
Hogyan lesznek a fiúk motivált olvasók? A fiúk
olvasásra
nevelésének
módszerei
a
közkönyvtárakban
Gyermek- és ifjúsági olvasók; Olvasásra nevelés;
Rendezvény
A tanulói teljesítményeket mérő tesztek, mint pl. a
PISA és az IGLU (Internationale GrundschulLese-Untersuchung) többször bebizonyították,
hogy az olvasás-szövegértésben a fiúk rosszabb
eredményeket érnek el, mint a lányok, olvasási
készségük és motivációjuk alacsonyabb szintű. A
tudományos vizsgálatok lehetséges oknak egyrészt
a férfi agy sajátos struktúráját, másrészt a nőknek a
tanításban és gyermeknevelésben megmutatkozó
dominanciáját tartják. Ezenkívül a képernyős
média intenzív használata és a német nyelv iskolai
tanításának megvalósítása is szerepet játszhat
ebben.
A következmények mind az egyén, mind a
társadalom szempontjából messzemenőek, mivel
az olvasás azon kulcsfontosságú készségek egyike,
amelyek a média- és információs műveltség részét
képezik, és ily módon lényeges előfeltételei a
társadalmi életben való aktív részvételnek. A
tanulmány áttekintést nyújt a fiúk olvasásra
nevelésének jelenlegi módszereiről a bevált
gyakorlat példáit bemutatva, amelyek jelzik,
milyen irányban kell haladniuk a könyvtáraknak,
hogy a fiúkat az olvasás elkezdésekor úgy
támogassák, hogy az egész életükre kihasson.
Az olvasásra nevelés a közkönyvtári szolgáltatások
alapvető eleme. Annak érdekében, hogy a fiúkat is
bevonják, a könyvtáraknak meg kell ismerniük
speciális érdeklődési körüket, igényeiket és
olvasási szokásaikat. A szerző úgy véli, a
bemutatott sikeres külföldi példákból a német
könyvtárak is tanulhatnak.
(Autoref. alapján)
Lásd még 32, 45

(Autoref.)
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Használók képzése
60/2014
CALZADA PRADO, Javier – MARZAL, Miguel Ángel:
Incorporating data literacy into information literacy
programs : core competencies and contents. – Bibliogr.
In: Libri. – 63. (2013) 2., p. 123-134.
A data literacy beillesztése az információs
műveltségi programokba: alapvető kompetenciák és
tartalmak
Használói szokások; Használók képzése; Információs
társadalom
A data literacy-t (az adatok mint információk
olvasásának, értelmezésének és kommunikálásának
képessége) egyes szerzők a statisztikai írástudással
azonosítják, míg mások a köztük levő
különbségeket emelik ki. Úgy is kezelhetjük, mint
a statisztikai adatokkal kapcsolatos kritikai
szemléletnek azt a részét, amely az adatok
elérésének,
értékelésének,
kezelésének,
összegzésének és prezentálásának oktatása,
szemben a statisztikai írástudással, amelynek célja
a leíró statisztikával kapcsolatos kritikai
gondolkodás tanítása. A két fogalom közös része a
kritikai gondolkodás, amely a matematikai és
statisztikai rátermettségből, általános tudásból és
az érintett személyek értékrendjéből merít. Ezzel
mindkettő közel áll az információs műveltséghez,
bár a data literacy van hozzá közelebb.
A gyakorlati megvalósításban azonban van eltérés
főként azért, mert az adatok kezelése jóval
összetettebb, mint az információ más típusaié. A
data literacy tehát kiegészíti az információs
műveltséget, vagy tekinthetjük részének is úgy,
hogy az információs műveltség ernyőfogalomként
lefedi a statisztikai írástudást is. A data literacy
ilyen módon úgy határozható meg, mint ami
képessé tesz adatok elérésre, interpretálására,
kritikai értékelésére, kezelésére és etikus
használatára. Ebből a nézőpontból az információs
műveltség és a data literacy egy kontinuum részeit
képezik, tehát a tudományra és kutatásra irányuló
olyan oktatási folyamat részei, amely az iskolában
kezdődik, majd a felsőoktatásban történik meg
tökéletesítése és specializációja, és az egyén egész
életen át tartó készségrepertoárjához tartozik.
Jelenleg a data literacy-nak nincsenek szabványai
és irányelvei. Az ACRL (Association of College
and Research Libraries) viszont felismerte a
kutatási adatok értékét, és a „Az információs
műveltség és kompetencia követelményrendszere a
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felsőoktatásban” című irányelvében egyértelműen
hivatkozik ezekre.
A data literacy-hoz kapcsolódik annak ismerete,
hogy miként kell adatokat kiválasztani és
szintetizálni, valamint összekapcsolni más
információforrással és előzetes ismereteinkkel. Az
elsajátítandó képességek között van az adatok
létrejötte és újrafelhasználása kontextusának
kijelölése, az adatok szükségességének, értékének,
típusainak és formátumának felismerése, a
megfelelő források elérése, az adatok és a források
kritikai értékelése, a megfelelő kutatási módszerek
meghatározása és alkalmazása, az adatok kezelése
és elemzése, kvantitatív információ prezentálása.
(Koltay Tibor)

61/2014
DALAND, Hilde: The Ph.D.-candidate as an information
literate resource : developing research support and
information literacy skills in an informal setting In: LIBER
quarterly. – 23. (2013) 2.
Doktori programban részt vevő hallgatók segítése
kutatómunkájukban és információs műveltségük
fejlesztésében
Egyetemi hallgató; Felmérés; Használók képzése felsőoktatásban; Oktatás információellátása
A cikk a doktoranduszok irodalomkutatása
támogatásának új módját javasolja. A korábbi
vizsgálatok
nagymértékben
a
könyvtárosi
kompetenciákra összpontosítottak, valamint arra,
miként kell segíteni azoknak a kutatóknak, akik
nem rendelkeznek az információs műveltség (IM)
készségeivel. Kevés szó esik a kutatókkal való
együttműködésről, aminek a célja a kölcsönös
tanulás a kutatás támogatása és az IM-készségek
kialakítása érdekében. Az IM szociokulturális
szemlélete azt jelzi, hogy az IM-készségek mindig
valamilyen
környezetben
fejlődnek,
ezért
szituációhoz kötöttek. Az egyik helyzetben magas
szintű IM nem elegendő a másikban, ezért a
könyvtárosok IM-ről alkotott véleménye nem
alkalmazható a doktoranduszok mindennapi
információs igénye esetében. Sok összekötő
könyvtárosnak (liaison librarian) nincs PhDfokozata, mégis azt várják el tőlük, hogy magas
szinten támogassák a PhD-hallgatókat az
irodalomkutatásban. Hogyan lehet ezt megoldani,
ha csak a könyvtáros szempontját nézzük? Az
informális környezet és a felhasználók részvétele
produktív lehet a kutatás támogatásában és az IM
készségek fejlesztésében? A könyvtárosok
többnyire nem tudják, mire van szüksége a
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kutatónak. Viszont ha a kutató és könyvtáros
közelebb
kerül
egymáshoz,
informális
környezetben sikerülhet feltenni azokat a
kérdéseket, amelyekből kiderül, mi a gond, ha a
könyvtár szolgáltatásai és a dokumentumok
kérdése merülnek fel. A felhasználók bevonása
során a könyvtáros a kutatótól meg tudja tanulni,
milyen a kutatás folyamata. A tanulmányban egy
anonim felmérés, melyet doktoranduszok körében
végeztek az Agder Egyetem Bölcsészettudományi
és Pedagógiai Karán (UoA ), valamint két PhDhallgatóval és az összekötő könyvtárosokkal
készített interjúk olvashatók. Általánosságban
elmondható, hogy azok a doktoranduszok, akik
informálisan
érintkeztek
az
összekötő
könyvtárossal,
nagyobb
önbizalommal
rendelkeznek könyvtári környezetben. Nem
okozott nekik problémát kapcsolatba lépni a
könyvtárossal, amikor segítségre volt szükségük,
de nem várták el a könyvtárostól, hogy helyettük
keressen.
(Autoref.)

62/2014
SACHS, Dianna E. [et al.].: Assessing the effectiveness
of online information literacy tutorials for millennial
undergraduates. – Bibliogr. In: College & undergraduate
libraries. – 20. (2013) 3-4., p. 327-351.

Az y generációs alsóéves hallgatóknak szóló online
információs
műveltséget
oktató
anyagok
hatékonyságának vizsgálata
Egyetemi hallgató; Használói szokások; Használók
képzése -felsőoktatásban; Hatékonyság; Szakirodalmi
ismeretek -használóknak; Távoktatás
A cikk egy olyan vizsgálat megállapításairól
számol be, amely az online információs
műveltséget oktató anyagok átdolgozásának
hatékonyságát értékelte annak érdekében, hogy
megfelelnek-e az y generációs (1980 és 1995
között született) alsóéves hallgatók tanulási
szokásainak és igényeinek. A vizsgálat mennyiségi
és minőségi mérésekkel összehasonlította a
statikus, HTML-alapú és a dinamikus, interaktív,
audio/video oktatóprogramot. Kiderült, hogy a
könyvtárban kialakult és a pedagógiai irodalomban
olvasható általánosításokkal szemben a hallgatók
egyformán jól tudták használni a kétféle
oktatóanyagot, bár jobban tetszett nekik az „y
generációs-barát” online segédlet. (A cikk teljes
szövege
megtalálható
az
alábbi
címen:
http://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi
?article=1028&context=library_pubs)
(Autoref.)
Lásd még 44, 56

Információelőállítás, -megjelenítés és
-terjesztés
Audiovizuális, elektronikus,
optikai információhordozók
63/2014
GÓMEZ-DÍAZ, Raquel [et al.]: Análisis terminológico a
través de la producción científica relativa a los libros
electrónicos. – Bibliogr. In: Revista española de
documentación científica. – 36. (2013) 1.
Res. angol nyelven
Az elektronikus könyvek szakirodalmának fogalmi
és terminológiai elemzése
Bibliometria; Elektronikus könyv; Könyvtártudományi
szakirodalom; Terminológia
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Noha viszonylag új jelenségről van szó, az e-könyv
máris
számos
változáson
ment
át,
technológiájában,
az
olvasókészülékek
fejlődésében, a tudományos és a kereskedelmi
gyakorlat tekintetében egyaránt. Mindezek a
pusztán terminológiától kezdve a technikán át a
konceptuális szintig terjedő változások jól
tükröződnek
a
különböző
adatbázisokban
felgyülemlett ilyen tárgyú munkákban. A
SCOPUS, WoS és LISTA adatbázisokból gyűjtött
adatok alapján a legtöbb ilyen tárgyú cikk a
Library Journalban és a Publishers Weeklyben
jelent meg (illetve, ha a mindhárom adatbázisban
szereplő folyóiratot vizsgáljuk, az Electronic
Library is ide számít). Az első írás 1965-ből való,
ám a nulla és egynéhány közöttinél érzékelhetően
több cikk csak 1990 körül jelent meg, lassacskán
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gyarapodva nagyjából 1998-ig, majd igen nagy
mennyiségi ugrás következett be 1999 és 2001
között. Ezt a csúcsot azután csak 2009 és
(jelentősen) 2010 múlta felül. A publikációk döntő
többsége (közel 2200) folyóiratcikk, amit 171
kongresszusi közlemény és 149 könyv követ. Ami
a leggyakoribb terminológiát illeti, az e-books
keresés 1252, az e-book 1000, az electronic books
705 találatot adott, míg az electronic publishing
mindössze 70, a Kindle 68, az e-readers 46, az ebook readers 43 találatot eredményezett.
Konklúziók: ahhoz, hogy az e-könyvek
szakirodalmáról teljes képet kaphassunk, az
általános és a könyvtár-dokumentáció tárgykörre
szakosodott adatbázisokat egyaránt fel kell
használni. A cikkek mennyiségének növekedése
több egybeesést mutat, így az első hordozható
olvasókészülékek megjelenésével (2001), az
elektronikus tintáéval (2004), a Kindle indulásával
(2007), és jelentős növekedés esik egybe az iPad
megjelenésével (2010). Úgy látszik, hogy a
szakirodalom követi a technológiai és a
publikációs változásokat: az új formátumok, új
szoftverek, új eszközök, a használat módjának
változásai mindig megnövelték az adott témával
foglalkozó
tanulmányok
mennyiségét.
Az
elektronikus könyvvel kapcsolatos terminológia
folyamatosan változik, együtt fejlődik az
elektronikus publikálás valamennyi aspektusának
változásaival. Az elektronikus könyv tárgyú
publikációk igen bőségesen vannak jelen a
könyvtári-dokumentációs szakirodalomban (amit a
LISTA adatbázis bizonyít), de sok fontos
publikáció
jelenik
meg
az
informatikai
szakirodalomban (amint az a WoS adatbázis
elemzéséből látszik). Spanyolországban az
érdeklődés épp oly nagy a téma iránt, mint
világszerte, a publikációk nagyobb része a madridi
III. Károly Egyetemről kerül ki, a továbbiakon
madridi és barcelonai egyetemek osztoznak.
(Mohor Jenő)

64/2014
HILL, Heather – BOSSALLER, Jenny: Public library use
of free e-resources. – Bibliogr. In: Journal of
librarianship and information science. – 45. (2013) 2., p.
103-112.
Hogyan használják a közkönyvtárak az ingyenesen
elérhető e-dokumentumokat?
Elektronikus dokumentum; Elektronikus könyvtár;
Felmérés; Hozzáférhetőség; Közművelődési könyvtár;
Szolgáltatások átvétele
46

Az interneten számos kiváló, ingyenes online
gyűjtemény elérhető. A leggyakrabban emlegetett
Google Books mellett rendelkezésre áll a Project
Gutenberg (PG), az Internet Archive (IA), az
American Memory és a helyi kezdeményezések
során született e-dokumentumok és gyűjteményeik.
Egy vizsgálat keretében azt tanulmányozták, hogy
a könyvtárosok közvetítik-e a használóknak és
milyen módon a legjobb, ingyenes e-forrásokat
(szerepelnek-e a katalógusokban, gyűjteményük
szerves részének tekintik-e, miképpen hívják rá fel
a figyelmet stb.).
A vizsgálat három lépcsőben zajlott. Elsőként a
WorldCat katalógusban kerestek rá a Gutenbergprojekt és az Internet Archive rekordjaira, továbbá
a Creative Commons (CC) licenccel rendelkező
dokumentumokra. A WorldCat-ben az ingyenesen
elérhető e-könyvek előfordulását keresték (azaz
utalásokat a megjegyzés mezőben a PG-re és az
IA-ra). A CC licenccel ellátott dokumentumokat
más módszerrel kutatták fel (a CC Wiki jegyzéke
és a Nebraska Library Commission online
katalógusa segítségével). A vizsgálatnak ez a része
meglepő eredményt hozott: a PG-hez 96, az IA-hoz
87, a CC-hez 5, a Google Bookshoz 4 könyvtár
kapcsolódott linkkel. Megállapítást nyert, hogy a
kisebb közkönyvtári hálózatok az ingyenesen
elérhető e-dokumentumok közül viszonylag
keveset dolgoztak fel a katalógusukban (többnyire
az IA tartalmát), inkább az archivált webtartalomra
koncentráltak. Feltehető, hogy az eleve digitális
formában megszülető információk jobban érdeklik
ezt a kört. A nagyobb hálózatoknál több rekord
születik az említett projektek dokumentumairól, és
inkább jellemzők rájuk a saját digitalizálási
kezdeményezések, amelyek eredményeit az IA-nak
adják át, vagy saját gyűjteményükbe veszik fel. A
nagykönyvtárak (Boston, New York, Toronto,
Indiana)
több
tízezer
dokumentummal
gazdagították az IA-t.
A
második
szakaszban
azokban
a
közkönyvtárakban vizsgálódtak, amelyek felvették
katalógusaikba ezeket a dokumentumokat. Azt a
34 könyvtárat kívánták vizsgálni, amelyek a
legaktívabbnak bizonyultak a rekordok WorldCatbe való feltöltése terén. 11-en válaszoltak. A
kérdések arra vonatkoztak, hogy mennyire
hozzáférhetőek az ingyenes e-könyvek és eszövegek, kik a használóik; mennyire állnak
rendelkezésre a használathoz megfelelő eszközök.
Az e-könyvek beszerzését egyre inkább a
gyűjteményfejlesztés szerves részének tekintik, bár
egyelőre inkább a dokumentumok formátuma, mint
tartalma határozza meg, hogy ki az illetékes
ügyükben. A könyvtárak legtöbbje fejleszteni
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készül e-könyvgyűjteményét (77,8%), többnyire a
használók igényeitől vezérelve.
A harmadik szakaszban szakmai levelezőlistákon
és véletlenszerűen kiválasztott könyvtárak
munkatársai körében tájékozódtak. Az e-könyvek
mellett az ingyenes online forrásokat is figyelembe
vették.
75-en
nyilvánítottak
véleményt,
többségükben az USA-ból és Kanadából, a
legkülönbözőbb nagyságú közkönyvtárakból. A
válaszolók 77%-a számolt be arról, hogy könyvtára
„gyűjti” az ingyenes digitális gyűjteményeket és
webhelyeket, illetve linkkel kapcsolódik hozzájuk;
így bővítve a szűkös beszerzési keretek mellett az
elérhető források körét. A dokumentumtípus
ugyanakkor csak 16,1%-uknál szerepel a
gyűjteményfejlesztési szabályzatban. Ami a
hozzáférést illeti, a keresés legjellemzőbb
kiindulópontjai a honlapok. A második helyen az
online katalógusok állnak, ezeket követik a
nyomtatott kalauzok. A vizsgálat a következő
forrásokat találta a legnépszerűbbnek: Project
Gutenberg, PubMed, Internet Archive, Internet
Public Library, American Memory, Google Books.
A költségvetési megszorítások miatt a könyvárak
az ingyenes e-forrásokkal gyakran kiváltják a
korábban
megvásárolt
dokumentumokat
a
kormányzati, egészségügyi, üzleti, pénzügyi, jogi
és szórakozást szolgáló információforrások
esetében is. Mindent összevetve elmondható, hogy
jelenleg a könyvtárak azzal kísérleteznek, hogy az
ingyenesen elérhető e-források a gyűjtemények
szerves részeivé váljanak.
(Hegyközi Ilona)
Lásd még 33, 35

Információ- és kommunikációs
technológia
65/2014
ADAMS, Rachel: Blogging in context : reviewing the
academic library blogosphere. – Bibliogr. In: The
electronic library. – 31. (2013) 5., p. 664-677.
Az egyetemi könyvtári blogoszféra áttekintése
Egyetemi könyvtár; Elektronikus hirdetőtábla; Használói
szokások; Kommunikácó -használókkal
Az elmúlt évtizedben egyre több könyvtár kezdte
el használni a web 2.0-s technológiákat, amelyek
közül sok mára már fontos része lett a könyvtári
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szolgáltatások portfóliójának. Jelen tanulmány
célja az volt, hogy a szakirodalom, néhány
kiválasztott blog vizsgálata és bloggerekkel
készített interjúk alapján áttekintse a technológia
előnyeit és korlátait.
A blogolás előnye a kétirányú kommunikáció és a
lehetőség a használókkal való intenzívebb
kapcsolattartásra. Mivel ez utóbbi ritkán sikeres,
nagyobb hangsúly helyeződik a tartalmak gyors
közzétételére. Rendszerint könyvtári információk
közvetítését, szolgáltatások népszerűsítését végzik
a blogon. A könnyű és ingyenes elkészítés mellett
fontos jellemzőjük, hogy rendszeres frissítést,
kitartó munkát követelnek meg a könyvtárosoktól.
Fontos kijelölni a célközönséget, hiszen az a blog,
amelyik mindenkihez kíván szólni, általában végül
senkihez sem szól, így elveszíti a látogatottságát.
A szakirodalom áttekintése után 36 blog tartalmát
elemezték 2011 folyamán. A vizsgált webnaplóból
15 valamilyen speciális tartalmat közvetített, 21
pedig általában könyvtári szolgáltatásokat. A
blogok több mint fele tartalmazott hozzászólás
funkciót (86%), RSS csatornát (81%), archívumot
és keresőt (69%), csatolásokat a könyvtári honlap
tartalmára (67%), címkefelhőt és kategória listát
(53%) és „rólunk” oldalt (50%). Ezeken túl több
blogon is voltak kapcsolatok más közösségi
oldalakkal (Twitter, Facebook, StumbleUpon vagy
Digg) csatolásokon, feedeken, könyvjelző vagy
„tetszik” funkciókon keresztül.
A tartalom összetételét a címkéken keresztül
vizsgálták: a leggyakoribbak a forrásokról
(könyvekről,
adatbázisokról,
elektronikus
forrásokról); hírekről (változások, frissítések); a
könyvtár fizikai térben való szolgáltatásairól
(épület, nyitva tartás) és egyes speciális
szolgáltatási területeiről (gyűjtemények, kutatás)
szóló bejegyzések. Viszonylag kevés hozzászólás
érkezett a vizsgált blogokhoz 2011-ben. Azok
közül, amelyek ezt a funkciót kínálták, 71%-hoz
egyáltalán nem szóltak hozzá a vizsgált évben. A
bejegyzések gyakorisága nem befolyásolja a
hozzászólások számát.
A bloggerek körében készített felmérés alapján a
többségük (85%) szerint a blog hasznos
kiegészítését jelenti a könyvtár szolgáltatásainak,
így mindenki úgy nyilatkozott, hogy a jövőben is
folytatni szeretné ezt a tevékenységet. A webnapló
elindításának motivációi közül a leggyakoribb
motívumok „a használók rendszeres tájékoztatása a
frissítésekről”, a „valami újdonság kipróbálása” és
„marketingeszközként való használat” voltak.
Általában a bloggerek más web 2.0-s
szolgáltatásokat is használnak. Említésre került a
Twitter (84%), videó megosztók (64%), Facebook
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(40%), podcastok (32%) továbbá wikik, chat,
szavazások, közösségi könyvjelzőzés. Többen
említették, hogy nehézséget jelent a bejegyzések
rendszerességének biztosítása.
Az eredmények alapján a következő javaslatokat
fogalmazták meg a bloggerek számára:
– Posztolj rendszeresen!
– Helyezd a blogot kontextusba! Utalj a könyvtár
szolgáltatásaira, a fizikai terekre és az online
forrásokra.
– Tedd hozzáférhetővé! Archívummal és keresővel
tedd egyszerűbbé a tartalomban való navigációt!
– Légy látható! Ne bújj el a blog mögé, hogy a
használók a tartalmak előállítóival is könnyen
kapcsolatba léphessenek!
– Maradj kapcsolatban a többi bloggerrel, és
kövesd a vonatkozó szakirodalmat!
A blogolás már nem új és úttörő tevékenység
többé. Nincs rá egyértelmű, kutatásokon és
statisztikai adatokon alapuló bizonyíték, hogy
megérné a fáradságot egyetemi könyvtári
környezetben. A jelen kutatás azonban azt sugallja,
hogy amennyiben megtaláljuk a célközönséget és a
blog helyét a könyvtár egyéb információs
szolgáltatásai között, akkor a webnaplókból igen
hasznos források lehetnek.
(Tóth Máté)

66/2014
CASTAÑO, Bonifacio [et al.]: Sistema Inteligente de
Detección y Orientación de usuarios en Bibliotecas. –
Bibliogr. In: Revista española de documentación
científica. – 36. (2013) 1.
Res. angol nyelven
A használók tájékoztatása a könyvtáron belül
rádiófrekvenciás azonosító rendszer segítségével
Információtechnológia; Könyvtári kalauz; Mesterséges
intelligencia; Rádiófrekvenciás azonosítás
A kilencvenes évek vége óta használják a
rádiófrekvenciás azonosítás (Radio Frequency
IDentification – RFID) eszközeit a könyvtárak
állománybiztonsági,
kölcsönzési,
leltározási
célokra. Ez idő alatt a rendszer megmutatta, hogy
viszonylag mérsékelt befektetéssel mind a
használók, mind a könyvtárosok számára sok
előnnyel jár.
A Madrid környéki Meco városi könyvtárában
kísérletképpen bevezetett SIGUEME (Sistema
Inteligente de GUiado para Entornos Multiusuario
Extensos – Intelligens kalauzrendszer kiterjedt
sokfelhasználós környezetben) alkalmazás azonban
még többre képes: azonosítja a használót,
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pillanatnyi tartózkodási helyét a könyvtáron belül,
és (a stratégiai pontokon elhelyezett képernyők
segítségével) megmutatja az utat a használó által
keresett könyv (vagy olvasóterem) lelőhelyéhez.
Az RFID technológián kívül a rendszerhez
szükséges volt az IEEE 802.15.4 szabvány szerinti
Zigbee technológiára (mely olyan automatizálási
és távvezérlési megoldásokra ad lehetőséget, ahol
kis
adatforgalmú
kommunikációra,
kis
energiafogyasztásra és megbízható működésre van
szükség; előnye volt még, hogy különféle gyártójú
eszközök együttműködését is lehetővé teszi).
Ugyancsak szükséges volt a mesterséges
intelligencia körébe tartozó automatikus tervezés
alkalmazására is. A SIGUEME rendszer az
olvasók tájékoztatásán (kalauzolásán) kívül a
könyvtárosok számára is szolgáltat: statisztikai
adatokat
nyújt
nem
csak
a
keresett
dokumentumokat, a felkeresett olvasótermeket, de
pl. a könyvtárban eltöltött időt is lekérdezhetővé
teszi.
(Mohor Jenő)

67/2014
HOIVIK, Jingru: Global village : mobile access to library
resources. – Bibliogr. In: Library hi tech. – 31. (2013) 3.,
p. 467-477.
Globális falu:
forrásokhoz

mobil

hozzáférés

a

könyvtári

Honlap; Információtechnológia; Nemzeti könyvtár
A Norvég Nemzeti Könyvtár az országról, annak
történelméről és kulturális örökségéről szóló
információs források fő szolgáltatója. A beszerzés
fő forrása a kötelespéldány, a könyvtár felelős a
nemzeti bibliográfia előállításáért. Valamennyi
gyűjtemény digitalizálásával épül a Digitális
Nemzeti Könyvtár, amelyben a nyomtatott
dokumentumok mellett a digitálisan érkező rádióés tv-jeleket is tárolják. A könyvtár célja, hogy
kiemelkedő multimédiás tudásközpont legyen. A
honlapon elérhető digitális könyvek száma
meghaladja a százezret, a heti gyarapodás ezer
kötet. Nő az online belépések száma, ezen belül
exponenciálisan a mobil eszközökről történőké.
A mobil eszközöket egyre többször használják
multimédiás keresésre és megjelenítésre. A mai
mobilkészülékek korlátai (képernyőméret és
felbontás) miatt a tervezéskor használt stratégiák:
összpontosítás a lényegre, a képek nagyítása,
gombok a képernyőn, irányítás hanggal,
háromdimenziós megjelenítés, interaktivitás és
játékok.
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A Nemzeti Könyvtárban folyamatosan működik
egy kiállítási program: a 3-4 havonta rendezett
tematikus kiállításokon a fizikai tárgyak mellett
digitálisan megjelenők (videók, animációk) is
vannak. A kihívást a kiállítás „kicsinyítése”, a
mobilkészülékeken láthatóvá tétele jelenti. A
megoldást a kiállítóteremben a fizikai tárgyak
mellett vagy az érintőképernyő falán elhelyezett
QR kódok adják.
A mobilkészülékekről történő keresési lehetőségek
megismeréséhez a könyvtár szerverére néhány,
Android alkalmazásokról elérhető tesztadatbázist
telepítettek. A lehetőségek:
– Szabad szöveges keresés: a helybeni keresés
megegyezik a hagyományos számítógépes
kereséssel, kihívást jelent az új számítástechnikai
környezetben is alkalmazható, a keresett témát
tükröző deszkriptorok fejlesztése. Hasonló munka
a Google-nál is folyik, a könyvtár azonban a saját
szerverén futtatható MySQL adatbázist tartotta
meg; ezt különböző php-formátumokkal egészítette
ki, hogy biztosítsa a Google-on keresztüli
kommunikációt is.
– ISBN szerinti keresés vonalkód olvasással: mivel
az
ISBN
bevitele
a
mobilkészülék
érintőképernyőjéről nehéz, és sok hibával járhat, az
alkalmazott
rendszerbe
beépíthető
a
vonalkódolvasó funkció. A könyvtárban egy
egyszerű interfészt használnak, amellyel a használó
beírhatja az ISBN-t, a program a könyvtár
katalógusából kikeresi a művet, a képernyőn
megjeleníti a címet, a szerzőt, az ISBN-t és a
kiadási adatokat. A használó mobilkészülékén
aktiválhatja a vonalkódolvasót is.

– Földrajzi hely alapján: a Google Android
szoftvere pontosan megadja, hogy a készülék
földrajzilag éppen hol van. Ha a használó a
„location” gombot nyomja meg a könyvtár
keresőrendszerében, a keresett mű adatai mellett a
képernyőn pontos földrajzi meghatározást is kap.
Ez arra használható, hogy az olvasó több, a
környezetében található könyvtár állományában is
dinamikusan tudjon keresni.
– Hang/beszéd segítségével: a parancsok és a
keresőkérdés bediktálása mentesít a manuális
feladatoktól. Az Androidnak van a hangot/beszédet
szöveggé alakító funkciója. A megfelelő kit
alkalmazása lehetővé teszi, hogy a használó
beszédinputját a könyvtári alkalmazás fogadni
tudja. A mobilkészülékek használóinak ez több
előnnyel is jár, például megjegyzések, blogok stb.
bevitele az adatbázisba, fontos információk élő
felvételének tárolása.
A mobilkészülékek használatát jelentősen segíti a
felhő technológia. A könyvtáraknak, különösen a
kisebbeknek a jövőben nem lesz szükségük
komplex rendszerek és infrastruktúra építésére,
megszabadulnak a fizikai készülékek és a
szoftverek karbantartásától. Erejüket a könyvtár
alapfeladataira, a szolgáltatásra és az innovációra
tudják összpontosítani.
A hálózatnak köszönhetően létrejön a virtuális
világfalu: a könyvtári források felhőkön keresztül
terjeszthetők,
globális
mobil
eszközökkel
elérhetők. A globális könyvtári hálózat valóban
kialakul.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 1, 8, 20, 55

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés
68/2014
FELDSIEN-SUDHAUS, Inken: Transforming the library :
Bibliotheksbau für die Zukunft In: Zeitschrift für
Bibliothekswesen und Bibliographie. – 60. (2013) 3-4., p.
112-122.
Res. angol nyelven
A könyvtár átalakítása - könyvtárépítés a jövőnek
Jövő könyvtára; Könyvtárépítés, berendezés; Prognózis
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

A könyvtárakban zajló változások a mindennapi
tevékenység különböző aspektusaira is kihatnak: a
könyvtárosok új kompetenciáira, a digitális
szolgáltatások kiépítésre az egyre inkább mobil
társadalomban, a fizikai és szervezeti struktúrára,
valamint azokra a megvalósítási stratégiákra,
amelyek a jelenlegi könyvárak és könyvtárépületek
átalakításához szükségesek. Ez a cikk azokkal az
újabb, a könyvtári munka jövőbeni területeit érintő
prognózisokkal
foglalkozik,
amelyekről
nemrégiben az Egyesült Államokban rendeztek
konferenciát. A szerző néhány kiemelkedő külföldi
könyvtárépületet mutat be, amelyek jól mutatják a
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könyvtárépítés és -tervezés jelenlegi irányzatait.
Ezeknek a példaértékű projekteknek az ismerete
segítheti
a
könyvtárépületek
tervezőit
Németországban is a konkrét projektek tervezési
elveiről folyó vitákban.
(Autoref.)

SMITH, Lori L.: Is your library plus-size friendly? : with
obesity rates rising, libraries need to meet the needs of
larger patrons and staffers In: American libraries. – 44.
(2013) 9-10., p. 44-46.
A könyvtárad vonzó túlsúlyos olvasók számára is?
Berendezés; Használó

69/2014
GÖTZ, Martin: Ein Plädoyer für die "Grüne Bibliothek" :
Aspekte der Nachhaltigkeit im Bibliotheksbau :
ökologische Projekte und Konzepte In: BuB. – 64.
(2012) 6., p. 454-459.
A „zöld könyvtár” mellett szóló érvek
Fejlesztési terv; Könyvtárépítés, berendezés
Obama elnök azt tűzte ki célul, hogy 2035-re az
energia 80%-át környezetkímélő források adják: a
fejlődés paradigmája helyébe a fenntarthatóság
paradigmája lép. Nem azonnal, hanem hosszú
távon akarjuk „a világot megmenteni”, hogy
utódaink számára is lakható maradjon a Föld.
Ehhez sok erőfeszítésre van szükség – a
könyvtárak és a könyvtárosok részéről is.
A könyvtárak számára már a létesítés során ezt a
szemlélet kell képviselni, de beletartozik az is,
hogyan közelítik meg az olvasók és a dolgozók a
könyvtárat (lehetőleg közösségi közlekedéssel),
van-e kerékpártároló, és az is, milyen
takarítószereket használnak az intézményben.
Ezután a tanulmány kitér a könyvtárépítészet
néhány kérdésére, így a homlokzatokra és a tetők,
valamint a belső terek kialakítására (a növények –
vadszőlő, borostyán, futóhortenzia stb. – és a
bútorok kiválasztására), valamint az épület
energiaszükségletére (a fűtésre és a hűtésre). Közel
harmadával csökkenthető a vízfelhasználás, ha
speciális csapokat és toalettet alkalmazunk. Az
áramfejlesztésben a műszaki fejlődés megkönnyíti
a napenergia hasznosítását, a szélerőművek, illetve
a biomassza felhasználását. Takarékoskodhatunk
az árammal, ha A+++ hatékonyságú készülékeket
használunk, de a világítással is: nemcsak az új
világítótestekkel, hanem a helyi, illetve a csak
szükség esetén bekapcsolt világítással.
A jövő városának (az Egyesült Arab Emirátusok
Masdar városának) bemutatása után kifejti a
szerző, hogy az energiatakarékos és valamikor már
energiát is termelő könyvtáré a jövő. (A kutatási
eredmények elképesztőek már e tekintetben.)
(Murányi Lajos)
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A statisztikai adatok szerint a felnőtt lakosság
egyharmada, a gyermekek és a fiatalok 17%-a volt
túlsúlyos a 2009-2010. évben az Egyesült
Államokban. Erre a tényre a könyvtáraknak is
figyelniük kell, főleg akkor, ha új könyvtárat
építenek, vagy felújítják a régit. (Erről a kérdésről
a szerző hitelesen számol be, hiszen őt is „dús
idomokkal áldotta meg a természet”.) Tanácsai
többrétűek és megszívlelendőek:
1) érdemes figyelni: az ülőalkalmatosságokra,
főleg a karosszékekre (a támlák között legalább 90
centi legyen a távolság) – ha könyvtáros
munkatársról van, számára alapvető a megfelelő
ülőhely biztosítása a munkájához;
2) a mosdókra (WC-csészék és a fülkék méretei,
WC-papír elhelyezése),
3) a biztonságra (rosszullét esetén a könyvtár több
pontján található hívószámokon a rászoruló
segítséget tudjon kérni a mobiljáról, a lift legyen
akkora, hogy a mentők hordágya is beleférjen,
vagy ha nincs akkora, használhassák a teherliftet,
4) legyenek ivókutak is, nehogy kiszáradjon az
olvasó esetleg,
5) a könyvlétrákon szerepeljen, hogy milyen súlyig
biztonságos a használatuk, illetve
6) megfelelő feliratok (QR-kódok) is hasznosak
lehetnek e csoport számára.
Mivel ez a probléma még jó ideig velünk él,
érdemes a könyvtáraknak eddigi hagyományaikat
folytatniuk, vagyis barátságos körülményeket
biztosítaniuk bármilyen korú és színű vagy súlyú
embertársaink számára.
(Murányi Lajos)

71/2014
STASSELOVÁ, Silvia: Ideálne umiestnenie budovy
knižnice v rámci univerzitného areálu : dva úspešné
projekty zo zahraničnej praxe In: Knižnica. – 14. (2013)
7-8.., p. 7-13.
Res. angol nyelven
A könyvtárépület ideális elhelyezése az egyetemi
téren belül: két sikeres projekt a külföldi
gyakorlatból
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

Egyetemi könyvtár; Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai
Számos egyetem különleges könyvtárépületéről
vált híressé, ami nem mindig új épületbe való
beruházást jelent. A tanulmány két új külföldi
példát, a holland Delfti Műszaki Egyetem és a
Prágai Műszaki Egyetem könyvtárépületét mutatja
be.
A delfti egyetem nyolc karán kb. 15 ezer hallgató
tanul, akiknek a 13%-a külföldi. Az egyetemi
épület a múlt század 60-as éveiben épült, masszív
beton, hatalmas aulával, amely egy nagy beton
„békára” emlékeztet. Ennek környezetében épült
föl 1996 és 1998 között 14 millió euróért az új
könyvtár épülete, amely központi egyetemi
könyvtár és egyben Hollandia országos műszaki
könyvtára is. Az épület egyedi sajátossága, hogy a
teteje füves terület, ezáltal a könyvtár nemcsak a
tanulás, művelődés, hanem a szórakozás, pihenés
számára is teret biztosít, kívül-belül is hasznosul.
Az épület Delft szimbólumává vált betonkúpjával,
melynek a csúcsa fémszerkezettel magasodik a
füves rész fölé (mint egy indián sátor). Ez a kúp
biztosítja a könyvtár természetes nappali
megvilágítását. A kúp belsejében négy szinten
egyéni tanulóhelyiségek találhatóak. Az épület
teljes alapterülete (15 ezer m2) már a belépéskor
lenyűgözi a használót. Funkcionálisan beletartozik
a földalatti könyvraktár, tantermek és egyéni
tanulóboxok, kölcsönzőpult, egyetemi könyvkiadó,
irodák, kincstár a régiségek számára, könyvkötő
műhely és könyvesbolt. Összesen 1000 olvasói
hely, azon belül 300 modern számítógépes
munkaállomás szolgálja a használókat. A
gyűjtemény kb. 1 millió egységet számlál. A füves
tető energetikai takarékosságot is jelent és teljes
hangszigetelést biztosít a könyvtári terek számára,
mintha katedrálisba lépne az ember.
A nyitvatartási idő szokatlanul hosszú, reggel 8-tól
éjjel 2-ig, vagyis 18 órás nyitva tartással várják az
érdeklődőket.
A
szolgáltatásokról
szóló
információk
megtalálhatóak
a
www.library.tudelft.nl oldalon.
A Prágai Műszaki Egyetem nyolc karán több mint
24 ezer hallgató tanul. Az új könyvtárépületet
2009. 09. 09-én adták át, azóta számos díjat kapott.
A könyvtár egyetemi könyvtárként és nyilvános
szakkönyvtárként is működik, 1,2 millió könyvtári
egységgel várja a használóit, akiknek száma évente
meghaladja a 900 ezret. Építése 2006 és 2008
között valósult meg. Az alapja egy 75 x 75 méteres
ovális négyzet, amely a föld alatt három, a föld
felett hat szinttel rendelkezik. A földszint és az
első emelet szabadon megközelíthető tereket foglal
magában,
ahol
előadótermek,
kávézó,
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2014/1

kiállítótermek, éjjeli tanulóterem és városi
könyvtári fiók is található. A földalatti szinteken
könyvraktárakat és parkolót alakítottak ki. A föld
feletti második szinttől kezdődik a könyvtári
szolgáltatási övezet. Az épületnek négy
egyenrangú bejárata van, nincs külön főbejárat
kijelölve. Az épület homlokzata egységes
üvegfelület. A legfelső szinten egyéni és csoportos
tanulóhelyiségeket
alakítottak
ki,
amelyre
rendkívül nagy az érdeklődés. A belső központi tér
egylégterű, tágas és áttekinthető, a szintek beton
mellvédjeit művészi falfestmények, falrajzok
díszítik, amelyek a román D. Perjovschi munkái. A
központi hatszintes átrium terét rajzai rendkívüli
módon megtöltik élettel, és egyúttal egyedileg is
szimbolizálják az épületet. A hallgatói helyek
száma több mint 1200. A harmadik szinten
található a kutatható muzeális gyűjtemény.
Rendkívül népszerű az éjjeli tanulóterem
szolgáltatása,
amely
internetelérést
és
adatbázisokat is kínál, minden éjjel valamennyi
helye foglalt. A szolgáltatás önkiszolgáló módon,
chipkártyás belépővel működik. Az éjjeli
tanulóteremben ruhásszekrények, zuhanyozó,
szociális helyiségek, a közelében étel- és
italautomaták is találhatóak. A biztonságot
térfigyelő kamerák szolgálják. Az éjjeli
tanulóterem akkor tart nyitva, amikor a központi
könyvtárépület zárva van, így valójában 24 órás
szolgáltatásokat biztosítanak. További információk
az
épületről
és
a
szolgáltatásokról
a
www.techlib.cz oldalon találhatóak.
(Prókai Margit)

Számítógépes könyvtári
rendszerek
72/2014
PRUETT, Joseph – CHOI, Namjoo: A comparison
between select open source and proprietary integrated
library systems. – Bibliogr. In: Library hi tech. – 31.
(2013) 3., p. 435-454.
Nyílt forráskódú és kereskedelmi integrált könyvtári
rendszerek összehasonlítása
Integrált gépi rendszer; Szoftverválasztás
Mivel a könyvtárak állandó költségvetési
megszorításokkal szembesülnek, a nyílt forráskódú
integrált könyvtári rendszer jó alternatíva lehet a
kereskedelmivel szemben. Annak ellenére, hogy a
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nyílt
forráskódú
szoftver
ingyenes,
a
rendszergazdáknak egyéb tényezőt is figyelembe
kell venniük, mint a kezdetben felmerülő vételár.
A tanulmány célja az, hogy irányt és kontextust
adjon azoknak a könyvtáraknak, akik nyílt
forráskódú integrált könyvtári rendszerre való
áttérést fontolgatnak. Az összehasonlítás kvalitatív,
és esettanulmányokat, licencmegállapodásokat,
szerzői jogi és felhasználói kézikönyveket,
brosúrákat használ fel. Ez az összehasonlítás négy
területet ölel fel: funkció, átvétel és technikai
támogatás,
felhasználó-barát
jelleg
és
gazdaságosság. Azokat a fő funkciókat, melyekre
egy
integrált
könyvtári
rendszerben
a
könyvtáraknak szükségük van, a nyílt forráskódú
szoftverek
is
tudják.
A
használhatóság
szempontjából nincs igazán különbség a nyílt
forráskódú és a kereskedelemben kapható integrált
könyvtári rendszerek között, de a könyvtár
információtechnológiai
részlegének
komoly
szerepe van a nyílt forráskódú szoftver
bevezetésében. A nyílt forráskódú szoftvereknek a
viszonylag új típusú licencelése zavart okozhat a
könyvtárak és a szoftverfejlesztők körében. A
tanulmány a nyílt forráskódú rendszerre való
átállás első tapasztalatait e szoftverek teljes körű
elfogadása szempontjából kulcsfontosságúnak
tartja. A szerzők a meglévő esettanulmányok
összehasonlításával minőségileg vizsgálják a
migráció folyamatát, a licencmegállapodásokat és
a szerzői jogi kérdéseket, majd elvégzik az
alapvető funkciók összehasonlító áttekintését.
(Autoref.)

73/2014
WANG, Yongming – DAWES, Trevor A.: The next
generation integrated library system : a promise fulfilled?
– Bibliogr. In: Information technology and libraries. – 31.
(2012) 3., p. 76-84.
Új generációs könyvtári rendszerek: a beteljesült
ígéret?
Integrált gépi rendszer
A 1980-as és 90-es évek fordulóján széles körben
elterjedtek a könyvtári integrált rendszerek, melyek
ma már távolról sem elégítik ki sem a
könyvtárosok, sem a használók igényeit. Az
elektronikus források mostanra túlnőttek a
nyomtatottakon, a használók pedig azonnali és
közvetlen
hozzáférést
igényelnek
az
információforrásokhoz
és
szolgáltatásokhoz.
Elérkezett tehát a második (vagy új) generációs
könyvtári rendszerek ideje.
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Ezek két közös alappillére, hogy átfogó és
egységes módon kezelik a könyvtári forrásokat,
függetlenül azok formátumától és fizikai helyétől,
valamint szolgáltatás-orientált architektúra modellt
(Service-Oriented
Architecture=SOA)
alkalmaznak. Jellemzőjük az adatbázisokat
összekötő közös keresőfelület, az egyszerű
keresőmező, a relevancia szerinti rendezés, a
felhasználókra szabott egyéb szolgáltatások.
A jelenlegi fő trendek a megszaporodó digitális
gyűjtemények, a nyílt forráskódú szoftverek
jelentőségének,
alkalmasságának
és
versenyképességének jól érzékelhető növekedése
(OAI, DSpace, Koha stb.) és a szigorú elvárások az
új
rendszerek
iránt
(megbízhatóság,
méretezhetőség,
biztonságosság,
webszolgáltatásokkal és adatbázisokkal való
integrálhatóság, jobb használói interfészek, a
rendszerek közti átjárhatóság, az együttműködés
támogatása stb.).
2009-ben az Ex Libris különböző egyetemekkel
kezdeményezett együttműködést (Boston College,
Katholieke Universiteit Leuven, Princeton
University stb.) a hagyományos integrált könyvtári
rendszert felváltó Egységes Forráskezelő Rendszer
(Unified Research Management system – URM,
későbbi nevén Alma) kifejlesztése érdekében. Az
Almát a partnerekkel történő sokszori konzultáció
után kezdték kialakítani. A rendszerfejlesztők nagy
hangsúlyt fektettek az elektronikus források
integrálhatóságára és a metaadatok osztott
kezelésének lehetőségére. A rendszer arra is módot
ad, hogy a gyarapítási munkafolyamatban a
használók is részt vehessenek beszerzési
javaslataikkal. A munka jól sikerült, miután a
Princeton University csapata rendszeresen
visszajelzéseket küldött az Alma működéséről,
melyeket felhasználtak a továbbfejlesztésnél.
A Kuali OLE Projektet egyedülálló módon kilenc
kutató és tudományos könyvtár indította 2008-ban.
A Kuali azon felsőoktatási intézmények társulása,
mely nyílt forráskódú, campus nagyságú
rendszerek létrehozására jött létre. A pénzügyi és a
people menedzsment rendszerek után új generációs
integrált könyvtári rendszer kiépítését határozták el
a könyvtárak a szellemi információ hatékony
kezelésére. A szolgáltatás-orientált architektúrát
(SOA) alkalmazó rendszer projektjéről, hat fő
célkitűzéséről
honlapjuk
nyújt
részletes
tájékoztatást: http://kuali.org/OLE.
(Fazokas Eszter)
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Elektronikus könyvtár
74/2014
DA SYLVA, Lyne: Genèse et description des
bibliothèques numériques. – Bibliogr. In: Documentation
et bibliothèques. – 59. (2013) 3., p. 132-145.
Res. angol és spanyol nyelven
A digitális könyvtárak eredete és bemutatása
Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Terminológia
A digitális könyvtárak elektronikus forrásokból
állnak, és olyan funkciókat tartalmaznak, amelyek
elérhetővé teszik ezeket a forrásokat. A cikk a
digitális könyvtárak eredetét mutatja be kezdve az
informatikában való megjelenésüktől, felvázolva a
különböző
tudományágak
és
intézmények
hagyományait, különböző megközelítéseit. A
digitális könyvtárak sokféle típusát, jellemzőit írja
le. Számba veszi azokat a gazdasági, technológiai
és jogi kihívásokat, amelyekkel a digitális
könyvtáraknak
számolniuk
kell,
valamint
lehetséges kutatási területeket is kijelöl az
érdeklődők számára. A szerző végül az érintett
tudományágak és intézmények lehetséges fejlődési
irányait vetíti előre.
(Autoref.)

75/2014
DARNTON, Robert: La bibliothèque numérique
américaine est lancée! In: Bulletin des bibliothèques de
France. – 58. (2013) 5., p. 6-10.
Res. angol, német és spanyol nyelven
Már működik az Amerikai Digitális Közkönyvtár!
Adatbázis; Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség;
Megőrzés; Számítógép-hálózat
2013. április 18-án indult az Amerikai Digitális
Közkönyvtár (Digital Public Library of America,
DPLA),
mely
az
ország
tudományos
könyvtárainak, levéltárainak és múzeumainak az
anyagát teszi ingyenesen hozzáférhetővé. A DPLA
két olyan eszmeáramlat gyümölcse, mely mindig is
formálta az amerikai civilizációt: az utópiáé és a
pragmatizmusé. A technika és a forrás is
rendelkezésre áll, hogy az állampolgárok elérjék
minden amerikai könyvtár anyagát. Ez a DPLA
küldetése, de a nagyszabású feladat esetében
először mérlegelni kell, mit lehet most megoldani –
ez a pragmatizmus. A működőképességhez pedig
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szükséges, hogy nagyban gondolkodjanak, de
kicsiben kezdjenek hozzá. Eleinte csak kis
mennyiségű, de sokszínű anyaghoz (könyvekhez,
kéziratokhoz, műalkotásokhoz) lehet majd
hozzáférni, melyeket már digitalizáltak szerte az
országban, és e mag köré növekszik majd
fokozatosan a többi, míg nemzeti digitális
könyvtárrá nem válik.
A projekt csak eddigi története alapján érthető
meg. Csak három éve vetődött fel a könyvtár
létrehozásának a gondolata alapítványok és
könyvtárak vezetőinek a körében, akkor döntötték
el, hogy „online dokumentumok nyílt, közös
hálózata lesz, melyen a könyvtárakban, az
egyetemeken, a levéltárakban és a múzeumokban
található élő nemzeti örökség“ kap helyet a
jelenlegi és a jövő nemzedékek oktatása,
informálása és gazdagítása érdekében”. Felmerül a
kérdés, ki hatalmazta fel őket erre. Senki. Hittek
abban, hogy ehhez magánkezdeményezésre van
szükség, és nem lenne belőle semmi, ha
kormányzati cselekvésre várnak.
Intézőbizottságot és titkárságot hoztak létre a
Harvardon, majd hat csoport vizsgálta Amerikaszerte a kulcskérdésnek számító stratégiai,
irányítási, pénzügyi, szerzői jogi, technikai,
infrastrukturális lehetőségeket. Szakemberek és
önkéntesek
hada
csatlakozott
hozzájuk,
fórumokon, közösségi oldalakon stb.vitatták meg a
fontosabb kérdéseket. A több millió hozzászólóból
kb. százfős önkéntes csapat lett, mely a projektet
megvalósulásáig gondozta. Negyven önkéntes
tesztelte a leendő könyvtár szoftverét, ami a
javasolt javítások során alkalmassá vált a távoli
könyvtári katalógusok állományából az egyes
rekordok átemelésére, metaadatok kezelésére. A
felhasználóbarát interfész segítségével bárki
tanulmányozhat értékes dokumentumokat, csak be
kell írnia a DPLA címét (http://dp.la/). A nagy
könyvtárak és múzeumok (Harvard, Smithsonian)
gyűjteményük értékes darabjainak az elérhetővé
tételére készülnek. A növekedésnek persze
fenntarthatónak kell lennie; a legnagyobb
alapítványoknak tetszik a projekt, támogatásukkal
(és állami segítséggel) három évre biztosított a
DPLA léte.
A legnagyobb akadály azonban nem pénzügyi,
hanem jogi természetű. A szerzői jog minden
1964, a legtöbb 1923 és néhány 1873 után
megjelent művet kizár a rendszerből. (A méltányos
használatra hivatkozva talán kivételek tehetők
majd a csökkentlátók és a diákok érdekében.) Mára
a harvardi informális csoportból nonprofit társaság
lett, és az intézőbizottság is átalakult, de nem
bürokratikus: megőrizte „osztott” jellegét. A
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könyvek információtömege egyenletesen oszlik el
az országban; már negyven államnak van
digitalizált könyvtára, s a feladatokat az államok
szintjén koordinálják. A DPLA az államokkal
együttműködve munkálkodik az országos integrált
rendszeren. A 27 európai ország digitalizált
gyűjteményét összehangoló Europeanaval is
interoperábilis a rendszer, s a jövőt csillantja fel
közös kiállításuk az Amerikába kivándorlókról,
mely 2013 áprilisától látható. A DPLA két-három
millió egységgel indult, és a tanulni vágyók
millióit
szolgálja
majd.
(Angolul
a
http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/ap
r/25/national-digital-public-librarylaunched/?pagination=false címen olvasható az
írás.)
(Pajor Enikő)

76/2014
FABIÁN, Ondřej: Open access in the Czech Republic :
an overview. – Bibliogr. In: Library review. – 62. (2013)
4/5., p. 211-223.
A nyílt hozzáférés
áttekintés

a Cseh Köztársaságban:

Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Megőrzés;
Publikálás -tudományos kiadványoké
A Cseh Köztársaságban a tudomány fejlesztéséért
felelős Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Tanács
feladata többek között tagok nevezése a fő
finanszírozó
Cseh
Köztársaság
Műszaki
Ügynökségébe és a Cseh Tudományos Alapba. A
cseh intézetek az Európai Uniótól is kapnak
támogatást, elsősorban az operatív programok
keretében. A Tanács egyik fő feladata szabályok
kidolgozása a tudományos és kutatóintézetek
értékeléséhez és finanszírozásához. A módszereket
a publikációk minőségi értékeléséhez és az
intézetek soron következő finanszírozásához is
használják. Az intézetek által elért eredményeket
évenként megküldik az erre a célra létrehozott
nyilvántartásnak; az eredmények között fontos
helyet foglalnak el a publikációk: monográfiák,
konferencia-előadások, szabadalmak, tudományos
cikkek, ha ezeket a JCR (Journal Citation Reports),
a Scopus, az ERIH-registry vagy a cseh
tudományos (lektorált) folyóiratok feldolgozták.
Ezért a szerzőket az intézményvezetők arra
kényszerítik,
hogy
ilyen
folyóiratokban
publikáljanak.
A
cseh
tudományos
és
kutatóintézetek
leggyakrabban tudományos akadémiai vagy
egyetemi intézetek, de léteznek nem az akadémia
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által
létrehozott
kutatóintézetek
is.
Orvostudományi kutatások a kórházakban,
elsősorban az egyetemi klinikákon folynak.
A hivatalos állami politika teljes egészében
ignorálja a nyílt hozzáférést, nem említi a 2009–
2015. évekre szóló alapdokumentum sem. Ez nem
jelenti azt, hogy nincs fejlődés ezen a téren, több
intézet már elfogadta a nyílt hozzáférési elveket. A
Berlini Nyilatkozatot a Tudományos Akadémia, a
Masaryk Egyetem, a Cseh Egyetemi Könyvtárak
Egyesülete (23 egyetem nevében), a Cseh
Tudományos Alap és a MAGNANIMITAS nevű
tudományos egyesület tette magáévá. Míg az
akadémiai intézetek 2010 óta nagyon aktívak, és
ezt kiadási politikájuk is rögzíti, az egyetemeken a
nyílt hozzáférést elsősorban a könyvtárak
szorgalmazzák. Sok egyetemi könyvtár vesz részt
az évenként október végén tartott Nyílt Hozzáférés
Hete rendezvényen. Új kezdeményezés az
openaccess.cz platform.
A Berlini Nyilatkozat két lehetőséget rögzít: az
arany és a zöld utat. A cseh szerzők elég gyakran
publikálnak szabadon elérhető folyóiratokban:
vagy cseh tudományos folyóiratokban, vagy
jelentősebb, a fenti szolgálatok által feldolgozott
tudományos folyóiratokban. A JCR, a Scopus és a
DOAJ statisztikai elemzése szerint a cseh
folyóiratok fele szabadon elérhető azonnal a
megjelenés után. A legtöbb folyóiratot a Scopus
dolgozza fel, a 122 címből 52 szabadon elérhető. A
DOAJ 66 cseh folyóiratot regisztrál, ezzel
Csehország a 29. az országok között. A folyóiratok
közül 39 csak cseh nyelven jelenik meg, a többi
angolul, szlovákul és németül. A folyóiratok
kétharmada nem kér pénzt a szerzőktől a
publikálásért.
A zöld utat az intézeti repozitóriumok jelentik.
Csehországban nincs világhírű tudományos intézet,
és nincs vezető intézeti repozitórium sem. Néhány
intézetnek van saját archívuma, építését az
egyetemi könyvtárak kezdeményezik. Ezért a sokat
publikáló szerzők a nagy archívumoknak adják át
cikkeiket. Több cseh szerző található az arXiv, a
RePec vagy az E-lis szolgáltatásokban, az E-lisben
például 43 intézmény több száz munkatársa. Az
elektronikus tézisek és disszertációk (ETD)
gyűjtése és elérhetővé tétele érdekében az
egyetemi könyvtárak egyesülete erre a célra
létrehozott külön bizottsága számos szabványt és
ajánlást dolgozott ki. Ennek köszönhető, hogy a
legtöbb cseh egyetemen a felsőoktatási törvény
2005. évi módosítását követően elkezdték építeni a
szakdolgozatok téziseit tartalmazó digitális
archívumokat. Ezek központi katalógusa a
theses.cz
szolgáltatás.
Mindössze
három
egyetemen van olyan archívum, amely az intézetek
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összes publikációit tartalmazza, de ezek egyike
sem teljesen nyílt hozzáférésű.
A ROAR hat cseh repozitóriumot tart nyilván,
közülük kettő intézeti; nagyrészt ugyanazok
szerepelnek az OpenDOAR nyilvántartásában is. A

DRIVER (EU) 3 rendszerről tud, az OAIster
(OCLC) is csak kettőről.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 17, 27, 52

Kapcsolódó területek
Kiadói tevékenység
77/2014
PANDITA, Ramesh: Global scenario of open access
publishing : a decadal analysis of Directory of Open
Access Journals (DOAJ). – Bibliogr. In: Journal of
information science theory and practice. – 1. (2013) 3.,
p. 47-59.
A
nyílt
hozzáférésű
publikálás
globális
forgatókönyve. A DOAJ tíz évének (2003-2012)
elemzése

Adatbázis;
Elektronikus
folyóirat;
Folyóiratkiadás; Hozzáférhetőség

Felmérés;

A vizsgált évtizedben a Directory of Open Access
Journals (DOAJ) 8453 folyóiratot tartalmazott. A
részt vevő országok száma 49-ről 120-ra nőtt. A
legtöbb nyílt hozzáférésű folyóiratot Európában
adják ki. Számuk 3140 – negyvenhárom országból.
Indiában 2002-ben még nem volt egyetlen nyílt
hozzáférésű folyóirat sem, míg 2013 közepére ezen
a téren Ázsia vezető országává léptek elő 633
címmel.
(Koltay Tibor)
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Az ismertetett cikkek forrásai
AIB studi (IT)
American libraries (US)
Bibliotekovedenie (RU)
BuB (DE)
Bulletin des bibliothèques de France (FR)
Collection management (US)
College & research libraries (US)
College & undergraduate libraries (US)
Computers in libraries (US)
Čtenář (CZ)
Documentaliste (FR)
Documentation et bibliothèques (CA)
The electronic library (I)
IFLA journal (I)
Information technology and libraries (US)
Interlending & document supply (GB)
ITlib (SK)
Journal of access services (US)
Journal of documentation (GB)
Journal of information science (GB)
Journal of information science theory and practice (KR)
Journal of librarianship and information science (GB)
Journal of the Medical Library Association (US)
Knižnica (SK)
Knowledge organization (I)
LIBER quarterly (I)
Library hi tech (US)
Library review (GB)
Libri (I)
New library world (GB)
New review of children's literature and librarianship (GB)
Public library quarterly (US)
Public services quarterly (US)
Revista española de documentación científica (ES)
Scandinavian public library quarterly (Sx)
Technical services quarterly (US)
Vestnik BAE (Fx)
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (DE)

56

53. (2013) 1.
44. (2013) 9-10.
(2013) 3.
64. (2012) 6.; 65. (2013) 7-8.
58. (2013) 4., 5.
38. (2013) 3.
74. (2013) 5.
20. (2013) 3-4.
33. (2013) 6.
65. (2013) 9.
50. (2013) 2.
59. (2013) 2., 3.
31. (2013) 5.
39. (2013) 2.
31. (2012) 3.; 32. (2013) 3.
41. (2013) 3.
16. (2013) 2.
10. (2013) 3.
69. (2013) 5.
39. (2013) 2., 3.
1. (2013) 3.
45. (2013) 2., 3.
101. (2013) 4.
14. (2013) 7-8.
39. (2012) 4.
23. (2013) 2.
31. (2013) 3.
62. (2013) 4/5.
63. (2013) 2.
114. (2013) 3/4., 7/8.
19 (2013) 1.
32. (2013) 3.
9. (2013) 3.
36. (2013) 1.
46. (2013) 3.
30. (2013) 3.
(2013) 2.
60. (2013) 3-4.
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