
117Könyvtári Figyelõ 2018/1

külföldi

fi
gy
el
õ

1 
71

fo
ly

oi
ra

t
‚

Könyvtár- és információ- 
tudomány

Általános kérdések

1/2018

Rochlin, nick: Fake news : belief in post-truth. – Bibliogr. In: library hi tech. – 35. 
(2017) 3., p. 386-392.

Álhírek: hit, tények és az igazság utáni korszak

Információ; Információáramlás; Információs műveltség; Információs társadalom

Jelenleg annak a folyamatnak lehetünk szemtanúi, ahogy a közösségi média 
átveszi a hagyományos hírszolgáltató médiumok helyét – a Facebook im-
már a hírfogyasztás elsődleges forrásává vált az emberek többsége számára. 
Ezzel összefüggésben megváltozott az is, mit tekintünk és mit fogadunk el 
hírnek, hiszen a tények helyett egy hit és érzelmek mozgatta piacról beszél-
hetünk. Immár konszenzus övezi azt, hogy beléptünk az álhírek dominálta, 
igazság utáni korszakba.
A jelenség szociálpszichológiai magyarázata az ún. szelektív válogatás-elmé-
let, mely szerint az emberek azzal szeretnek szembesülni, ami összhangban 
van a meggyőződéseikkel, és nem szeretik látni azokat a dolgokat, amelyeket 
nem hisznek el. A Facebook ezt a tendenciát felerősítve szerkeszti az adott 
felhasználó hírfolyamát, így az az illető világnézetét és hitét fogja tükrözni, 
véleménybuborékba zárva őt. De az Egyesült Államokban a hagyományos 
„hard news” terén is tapintható a társadalmi polarizáció, elsősorban pártpoli-
tikai törésvonalak mentén. A klasszikus hírszolgáltató médiumok hitelességi 
mutatói már a 90-es évek óta zuhannak, ahogy az autoritással és az elittel 
szemben támasztott bizalom is, teret nyitva a sokszor félelmek és szorongá-
sok vezérelte hírfogyasztásnak és az álhírek terjedésének.
Mi számít álhírnek? Első megközelítésre álhírnek mondhatjuk az olyan cél-
zottan hamis címet és sztorit, amely a közösségi médiában terjed és hasonló 
álhíreket gyűjtő oldalakra vezet, amelyek a kattintások generálta reklámbe-
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vételekből élnek. Ám a kérdés nem egyszerű, mert 
ugyan történtek kísérletek az álhíroldalak listázá-
sára, illetve e listák nyomán álhírszűrő alkalmazá-
sok, plug-inek állnak az azokat igénylő használók 
rendelkezésére, mégis végső soron megállapítható, 
hogy mindenki azokat a híreket tartja álhírnek, ame-
lyek ellentétesek a meggyőződéseivel. Emellett az 
álhírszűrő alkalmazásokat sem fogja telepíteni az, 
aki vakon elhiszi és továbbosztja azt, amit lát. Az 
emberek többsége eleve csak a posztok címét olvas-
sa el, egy 2016-os felmérés tanúsága szerint pedig 
a Twitteren megosztott cikkek 59%-át olvasatlanul 
osztották meg. A szerző ugyan méltányolja példá-
nak okáért Melissa Zimdars erőfeszítéseit, aki egy 
portálon 11 kategóriára osztva listázza a megbízha-
tatlan híroldalakat, de véleménye szerint nem ez a 
megoldás, ahogy a Facebook álhírszűrő ígéreteiben 
sem bízik. Mindaddig, amíg csak a pozitív megosztá-
sok, a lájkok engedélyezettek, és a „dislike” funkció 
nem elérhető, addig a kattintásvadász cikkek vírus-
ként fognak terjedni. Hiszen az, ha az ember igno-
rálja az adott tartalmat, nem állítja meg, legfeljebb 
lassítja a terjedését, illetve ha a Facebook blokkol is 
egy álhíroldalt, a létrehozója percek alatt elindíthat 
egy újat. (Abban a kérdésben, hogy a dezinformálás 
mozgatórugója a profit, vagy politikai motivációval 
is kell számolnunk, a szerző objektív bizonyítékok 
hiányában nem foglal állást.)
A folyton változó álhíroldalak listázása és jelentge-
tése helyett azt kellene célul kitűznünk, hogy a fel-
használók információs műveltségét és kritikai gon-
dolkodását javítsuk. Elektronikus csatatéren vívott 
információs háborúban élünk, amelyben a közösségi 
oldalak kattintásvadász cikkekkel bombázzák hasz-
nálóikat. Ám ebben a háborúban a könyvtárosok le-
hetnek a tábornokok. Szakmai párbeszédet kell kez-
denünk a kérdésről, és információs szakemberként 
felelősséget kell vállalnunk az álhírek visszaszorí-
tásáért és a tények polgárjogának visszaadásáért, hi-
szen minden eszközünk megvan arra, hogy ellássuk 
közösségünket az álhírek elleni egyetlen fegyverrel: 
a gondolkodás képességével.

(Szabó Piroska)

Történet
Lásd 38

Kutatás

2/2018

Ullah, asim – KhUsRo, shah – Ullah, irfan: Bib-
liographic classification in the digital age : current trends 
and future directions. – Bibliogr. In: information technol-
ogy and libraries. – 37. (2017) 3., p. 48-77.

Könyvtári osztályozás a digitális korban: jelenlegi trendek 
és jövőbeli irányok

Elektronikus könyvtár; Könyvtártudományi kutatás; Osz-
tályozáselmélet; Osztályozási rendszer

A könyvtári osztályozás a könyvtár- és információ-
tudomány fő tevékenységei közé tartozik, ami rendet 
és megfelelő szervezettséget jelent egy könyvtár ál-
lományára számára. A nyomtatott médiához képest 
a digitális gyűjtemények számos kihívást jelentenek 
megőrzésük, gondozásuk, szervezésük, valamint 
felkutatásuk és hozzáférésük szempontjából. Ebben 
a tekintetben a digitális környezetben való könyvtá-
ri osztályozáshoz igazi belső perspektíva szükséges. 
Ebben a cikkben a szerzők a digitális gyűjtemények 
osztályozásának különböző megközelítéseit vizsgál-
ták és értékelték. A cikk két módszert is bemutat a 
különböző osztályozási rendszerek értékelésére. A 
tanulmány általános és holisztikus megközelítéssel 
pillanatfelvételt nyújt a kutatók számára a könyv-
tári osztályozás kutatásáról, és új kutatási irányokat 
is kijelöl.

(Autoref.)

Tudománymetria, bibliometria

3/2018

Biagetti, Maria Teresa: Validità e limiti della library 
catalog analysis per la valutazione della ricerca nelle sci-
enze umane e sociali. – Bibliogr. a jegyzetekben In: aiB 
studi. – 57. (2017) 1., p. 7-22.
Res. angol nyelven

A library catalog analysis módszer érvényessége és 
korlátai a humán és társadalomtudományi kutatások ér-
tékelésében
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Bibliometria; online katalógus

A cikk áttekinti a hivatkozáselemzés történetét, le-
hetőségeit és korlátait a tudományos teljesítmény 
értékelésében általában, kiemelten pedig a humán 
és társadalomtudományok területén. Ezután tér át 
néhány szerző (Adrianus J. M. Linmans, Howard D. 
White és a Daniel Torres-Salinas – Henk F. Moed 
szerzőpáros) azon javaslatára, miszerint adott szer-
ző könyveinek a könyvtári gyűjteményekben való 
jelenléte is jó értékmérő lehet. A felsorolt kutatókkal 
vitába szállva rámutat a libcitation, library holding 
analysis és library catalog analysis névvel illetett 
módszerek hiányosságaira, hiszen a katalogizálási 
pontatlanságok és az online katalógusok egyenetlen 
minősége miatt a számlálás nem ad valós eredményt. 
Emellett tekintetbe kell venni az állományba kerülés 
esetlegességeit is: az idők folyamán a könyvtárak 
beszerzési gyakorlata változik, gazdasági nehézsé-
gek idején először a monográfiabeszerzés csökken, 
egyetemi könyvtárak esetében egy képzés bevezetése 
nyomán egy adott műből több példány beszerzésére 
kerülhet sor, valamint jellemző, hogy a könyvtárak 
egy-egy nagy kiadótól „csomagban” vásárolnak. A 
számlálásból az sem derül ki, hogy a könyvtár állo-
mányába közvetlen szándék (vásárlás) alapján vagy 
indirekt módon, ajándék, csere, kötelespéldány-
szolgáltatás, esetleg teljes gyűjtemény megszerzése 
révén került be az adott dokumentum. A könyvtárak 
állományában szereplő műveknek az online kataló-
gusok segítségével összeszámolt mennyisége tehát 
alkalmatlan mutató a humán és társadalomtudomá-
nyi kutatások hatásának értékelésére. Ugyanakkor a 
Torres-Salinas és Moed által javasolt library catalog 
analysis használható eszköze lehet például a művek 
nyelvek vagy országok szerinti eloszlását vagy a 
kiadók publikációs termését elemző bibliometriai 
vizsgálatoknak. 

(Mohor Jenő)

4/2018

cUBillos-Vega, Carla: Análisis de la producción 
científica sobre Derechos Humanos en Trabajo Social : 
perspectiva internacional (2000-2015). – Bibliogr. In: Re-
vista española de documentación científica. – 40. (2017) 
1., e163.
Res. angol nyelven

Az emberi jogok szociális munkában betöltött szerepe 
mint téma a nemzetközi szakirodalomban 2000 és 2015 
között

Bibliometria

Az emberi jogok kérdése a szociális munka külde-
tésének, identitásának egyaránt része, ám ez a téma 
a szociális munka területéhez tartozó tudományos 
publikációkban alulreprezentált. A tanulmány célja, 
hogy megvizsgálja a szociális munka területén szü-
letett, emberi jogokkal foglalkozó tudományos ter-
mést az utóbbi években. Ennek érdekében a 2000 és 
2015 között a két legfőbb nemzetközi adatbázisban 
(Scopus, Web of Science) indexelt társadalomtudo-
mányi szakfolyóiratok emberi jogi anyagát vetet-
ték leíró-feltáró vizsgálat alá. A kvalitatív elemzés 
alapján 4 fő témakör határozható meg. A kutatási 
eredmények a témával foglalkozó cikkek alacsony 
számát, az elméleti írások gyakorlati megközelítések-
kel szembeni dominanciáját és a témában uralkodó 
angolszász hegemóniát mutatták ki. Jelen cikk előtt 
ezt a kérdést még nem érintették a szakirodalomban, 
ezért nagy újdonságértékkel bír.

(Autoref.)

5/2018

Zhang, li – Watson, erin M.: Measuring the impact of 
gold and green open access. – Bibliogr. In: The journal of 
academic librarianship. – 43. (2017) 4., p. 337-345.

Az arany és a zöld nyílt hozzáférés hatásának mérése

Felmérés; Hivatkozás; Hozzáférhetőség; Publikálás -tu-
dományos kiadványoké

A Web of Science adatainak felhasználásával a vizs-
gálat arra volt kíváncsi, hogy a Kanadai Egészség-
ügyi Kutatóintézetek (CIHR) által finanszírozott 
természettudományi kutatók hogyan feleltek meg 
az intézmény nyílt hozzáférési politikájának, és ösz-
szeveti az arany és a zöld modellel közzétett cikkek 
hivatkozásainak számait.
Megállapítást nyert, hogy a 2008 és 2015 között pub-
likált cikkek esetében 9% volt arany hozzáférés útján 
elérhető, míg 13% a zöld útvonalon. A cikkek zöme 
nem volt nyílt hozzáférésű. A hivatkozási arányok 
összehasonlíthatók voltak a zöld nyílt hozzáférésű és 
a nem nyílt hozzáférésű cikkek esetében, de az arany 
nyílt hozzáférésű cikkek hivatkozásai alacsonyabb 
számúak voltak. Amikor a közzététel éve szerint el-
lenőrizték az arany, zöld és nem nyílt hozzáférésű cik-
kek hivatkozásait, azok összehasonlíthatóak voltak. 
Az arany úton publikált cikkek körében a hivatkozási 
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arányok a legmagasabbak azokban a nyílt hozzáféré-
sű folyóiratokban voltak, amelyekben fizetni kellett a 
publikálásért (APC). Amikor a közzététel éve szerint 
ellenőrizték azokat, a hibrid folyóiratokban megjelent 
cikkek érték el a legmagasabb hivatkozási arányt, 
majd ezután következtek azok a nyílt hozzáférésű 
folyóiratok, melyekben fizetni kellett a publikálásért. 
A nyílt hozzáférésű folyóiratokban megjelent cikkek-
re hivatkoztak a legkevesebben. Az eredmények azt 
mutatják, a zöld út a leggazdaságosabb a nyílt hozzá-

férés szabályai szempontjából, és a kutatók számára 
legalább olyan hatású, mint az arany út.

(Autoref.)

Információszervezés (information 
management)

Lásd 16

Könyvtár- és tájékoztatásügy

Általános kérdések

6/2018

ayRe, lori Bowen – cRaneR, Jim: Open data : what it is 
and why you should care In: Public library quarterly. – 36. 
(2017) 2., p. 173-184.

Nyílt adatok: mik ezek, és miért foglalkozzunk velük?

Adatfeldolgozás; Gépi információkeresés; Közművelődé-
si könyvtár; Tájékoztatás -közigazgatási

A nyílt adatok olyan, szerzői jogilag nem védett in-
formációk, amelyeket közintézmények szolgáltatnak 
és tesznek korlátozás nélkül hozzáférhetővé vagy újra 
felhasználhatóvá. A nyílt adatok jogi és technikai ér-
telemben nyíltak: felhasználásukat nem akadályozzák 
szerzői jogi megkötések, illetve szabványos, jól meg-
határozott formátumban, rendszerint az interneten 
érhetők el. A nyílt adatok a helyi, állami és országos 
kormányzati szervekhez, az akadémiai szektorhoz, 
nonprofit és közösségi csoportokhoz és üzleti vállal-
kozásokhoz kötődnek. A nyílt adatok közzétételével 
növekszik az érintett szervezetek átláthatósága és 
nyilvánvalóvá válik azok értéke.
A könyvtárak sajátos feladataiknak köszönhetően 
segíteni tudnak a nyílt adatok felderítésében, eléré-
sében és felhasználásában. A nyílt adatok kezelése a 
következőket öleli fel: a fő adatforrások megtalálását 
(ebbe a körbe tartozik a publikálásra érdemes könyv-

tári információk azonosítása is), valamint a digitális 
írástudással foglalkozó képzések megszervezését, 
továbbá a nyílt adatok kreatív felhasználását.
A nyílt adatok úttörői 2007-ben jelentek meg. Megha-
tározásuk szerint teljes, elsődleges, elérhető, géppel 
feldolgozható, tulajdonhoz nem kötődő, licencmentes 
adatokra van szükség. Az amerikai kormány 2013-
ban megfogalmazta a nyílt adatokkal kapcsolatos 
koncepcióját (Open Data Policy), majd 2014-ben 
jóváhagyta az úgynevezett DATA törvényt (Digital 
Accountability and Transparency Act). A nyílt adatok 
fő lelőhelye a data.gov adatportál, amely a minisztéri-
umok, városok és megyék adatfájljait tartalmazza. Az 
amerikai államok legtöbbje saját portált üzemeltet.
Project Open Data néven 2013-tól nyilvános, online 
elérhető repozitóriumot hoztak létre, amelynek elő-
nyeit így foglalták össze: takarékos megoldás, segít 
kiküszöbölni az azonos kutatásokat, használni lehet 
mások adatfájljait; segíti a tájékozott, adatvezérelt, 
intelligens döntéseket; bevételt és új munkalehetősé-
geket teremt a magánszektorban.
A nyílt adatok felhasználása korlátlan lehetőségeket 
rejt magában a gazdaság minden területén. A köz-
könyvtárak szerepe a nyílt adatok ökorendszerében 
abban áll, hogy segítsék a felhasználókat a nyílt 
adatok kikeresésében, partnereiket – többek között a 
helyi és regionális önkormányzatokat – abban, hogy 
közreadják nyílt adataikat, és hogy maguk a könyv-
tárak is közzétegyék nyílt adataikat (ilyenek például 
a statisztikai, költségvetési és a weboldalon szereplő 
adatok). A könyvtárosokat információkeresési és di-
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gitális írástudási készségeik alkalmassá teszik arra, 
hogy eligazodjanak a nyílt adatok repozitóriumaiban, 
visszakeressék a szükséges adatokat, és az elemzés 
elvégzéséhez más forrásokhoz és eszközökhöz irá-
nyítsák a felhasználókat.
A Newcastle Libraries a nyílt adatokkal való fog-
lalkozást a könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó 
adatok közzétételével kezdte. Ezt követően a helyi 
szoftverfejlesztők számára szerveztek találkozókat 
a nyílt adatokról, hogy megnyerjék őket. Egy másik 
alkalommal a digitális írástudási készségek fejlesz-
tésével foglalkoztak. Ezután más, a nagyközönséget 
érdeklő projektekbe fogtak.
Az amerikai könyvtárakban az egyik legígéretesebb 
projekt a bostoni „Nyílt adatoktól a nyílt tudásig”, 
amelynek keretében a közkönyvtárak nyílt adatokat 
szolgáltatnak a helyi közigazgatásról. A New York 
Public Library fejlesztése, a „NYC Space/Time 
Directory” multimédiás helytörténeti információkat 
ad közre. A chicagói Newberry Library történészek-
kel, geográfusokkal és családfakutatókkal együttmű-
ködve hozta létre a történeti határok atlaszát kutatási 
segédletként. A Digital Public Library of America az 
amerikai könyvtárakban digitalizált művekhez ad 
hozzáférést; nyílt adatait a fejlesztők és a könyvtá-
rosok számára rendelkezésre bocsátja.
A nyílt adatok kezeléséhez a következőképpen cél-
szerű hozzáfogni: 1. Ismerkedjünk meg a data.gov 
portállal (https://www.data.gov/open-gov). 2. Keres-
sünk ki a könyvtárakra vonatkozó, majd más témájú 
nyílt adatokat (például földrajzi vonatkozásúakat). 
3. Gondoljuk végig, hogy a könyvtárról milyen nyílt 
adatokat lenne érdemes közzétenni. 4. Tekintsük át 
a helyi és regionális vonatkozású weboldalakat, ke-
ressünk ott nyílt adatokat. 5. Vegyük fel a digitális 
írástudást közvetítő képzésbe a „Hogyan keressünk 
kormányzati adatokat” témát. 6. Lépjünk kapcsolat-
ba és működjünk együtt a helyi információtechnoló-
giai szakemberekkel. 7. Vegyünk részt abban, hogy 
könyvtárunk közösségi platformmá alakuljon.

(Hegyközi Ilona)

7/2018

MoRaVetZ-KUhlMann, Monika: Porn, Bombs and Re-
visionism : zum Umgang mit „problematischer Literatur” 
in einer grossen Forschungsbibliothek In: Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie. – 64. (2017) 3-4., p. 
126-132.
Res. angol nyelven

Pornó, bombák és revizionizmus. A „problematikus” iro-
dalom kezelése egy nagy tudományos könyvtárban

Kölcsönzés; Ponyvairodalom; Regionális könyvtár; Olva-
sáskorlátozás; Zárt anyag

A Bajor Állami Könyvtár (BSB) pozíciója és ha-
gyományai miatt – központi tartományi és megőr-
ző könyvtár – és az egyik vezető nemzetközi tudo-
mányos könyvtárként több nyelven gyarapítja és 
megőrzi a szakirodalmat (ideértve a pornográf és a 
szélsőséges politikai irodalmat is), melyek a történe-
lemmel és az aktuális eseményekkel foglalkoznak. 
A BSB nem tud és nem is akar cenzúrázni ebben az 
összefüggésben, hanem biztosítania kell azt, hogy 
a bűncselekményt megvalósító irodalom ne legyen 
szabadon hozzáférhető vagy ellenőrizetlenül terjeszt-
hető. A cikk leírja a könyvtár „problematikus iroda-
lom” kezelését az analóg világban, és egyértelművé 
teszi egyes példákon keresztül, milyen különbözően 
fogadja a nyilvánosság ezt a megközelítést. 

(Autoref.)

8/2018

RIVANO ECKERDAL, Johanna: Libraries, democracy, 
information literacy, and citizenship : an agonistic read-
ing of central library and information studies’ concepts. 
– Bibliogr. In: Journal of documentation. – 73. (2017) 5., 
p. 1010-1033.

Könyvtárak, demokrácia, információs műveltség és ál-
lampolgári jogok az agonisztikus pluralizmus szemszö-
géből nézve

Információs műveltség; Információs társadalom; Közér-
dekű tájékoztatás

A demokrácia, a könyvtárak és az információs mű-
veltség közötti kapcsolat megítélésének az eddigi-
nél világosabb és árnyaltabb szemléletéhez járul-
hat hozzá, ha ezeket többféleképpen, így a kritikai 
és a radikális információs műveltség, valamint az 
agonisztikus pluralizmus szempontjából vizsgáljuk. 
Az utóbbi arra koncentrál, hogy a kevésbé privilegi-
zált rétegek is részt kapjanak a demokráciából.
Az agonisztikus pluralizmusnak a hétköznapi élethez 
kötődő információs műveltség kapcsán történő alkal-
mazásának példája az az elemzés, amely Svédország 
új könyvtári törvényének jellemzőit vizsgálja. Ez a 
törvény minden állampolgárra kiterjed, és a koráb-
binál is nagyobb mértékben húzza alá a könyvtárak 
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fontosságát a demokrácia elősegítésében. A másik, 
részletesebben elemzett példa egy kvalitatív kutatás-
sorozatot mutat be azzal kapcsolatban, hogy miként 
értékelik fiatal nők az információforrásokat fogam-
zásgátló szer kiválasztásakor.

(Koltay Tibor)

9/2018

STAMPL, Nora S.: Jenseits der Gutenberg-Galaxis : 
Zukunftsszenarien für (Öffentliche) Bibliotheken. – Bibli-
ogr. In: BuB. – 69. (2017) 7., p. 380-383.

A Gutenberg-galaxis túloldalán: forgatókönyvek a (köz)-
könyvtárak jövőjéről

Feladatkör; Közművelődési könyvtár; Prognózis

A Berlinben élő jövőkutató azt a kérdést teszi fel 
cikke elején, szüksége van-e egy digitális társada-
lomnak erre a koros intézményre. Az információhoz 
való gyors hozzáférés napjainkban a hagyományos 
könyvtári szerepek zömét feleslegessé teszi. Mi vár 
még a könyvtárakra a jövőben, s hogyan állják a har-
cot a Google-lal és a Wikipédiával szemben?
A könyvtári szakma átalakulóban van. Elsősorban a 
technológiai fejlődés érinti legmélyebben, a digitali-
zálás és a világháló, de a könyv maga is átalakulóban 
van, akár a hagyományos tartalomelőállítás (és a régi 
szerző–kiadó–kereskedő–olvasó útvonal). A változá-
sok az oktatást és tanulást is érintik.
A könyvtárak fő célja a társadalmi emlékezet és 
hagyomány értékeinek megőrzése; a hordozók for-
mai változása mit sem változtatott ezen a célon. A 
közkönyvtár pedig minden lehetséges információt 
rendelkezésre bocsát mindenki számára, és ezzel az 
in formációszabadság és a vélemények sokszínűsé-
gének záloga; semleges és a kereskedelmi érdekek-
től független, és így a polgári társadalom alapvető 
intézménye.
A jövő könyvtárának két irányban kell nyitnia: egy-
részt tudatosan fizikai térként kell átélhetőnek lennie, 
másrészt határai áttetszővé válnak, fizikai és virtuális 
szférái keverednek, szolgáltatásait több csatornán is 
biztosítja; használata sokrétűbb lesz. Ezután a szerző 
a könyvtár négy lehetséges szerepét vázolja fel: (1) 
A könyvtárak információk csomópontjai lesznek, (2) 
minden nemzedék számára tanulóhellyé válnak, (3) 
az együtt alkotás színterei lesznek, és (4) harmadik 
helyek és agorák lesznek.

Végül az dán Aarhus példáját említi, amely könyv-
tárat úgy alakították át, hogy az már a jövőbe vezető 
utat mutatja.

(Murányi Lajos)

Lásd még 38, 49

Nemzetközi könyvtárügy

10/2018

MittleR, Elmar: Wohin geht die Reise? : Bibliothekspoli-
tik am Anfang des 21. Jahrhunderts In: Bibliothek. – 41. 
(2017) 2., p. 213-223.
Res. angol nyelven

Mi az úticél? Könyvtárpolitika a 21. század elején

Elektronikus könyvtár; Jövő könyvtára; Könyvtárpolitika

Viharos idők jönnek: még sohasem követelték ilyen 
hevesen a könyvtárak gyökeres megváltozását – kez-
di írását a 78 éves elismert német szakember. Meg-
fontolt kollégák is energikus lépéseket követelnek a 
könyvtárak jövője érdekében. Az elmúlt ötven évet 
nézve megállapíthatjuk, hogy a legfontosabb tel-
jesítmény nemcsak a jelentős változások kezelése, 
hanem a könyvtárak szerepének megerősítése volt. 
Ez erőt ad a jövő számára is. Vagy mindez veszély-
ben volna?
A szerző elsőként a könyvtárak aranykorának számí-
tó, a hetvenes évektől az ezredfordulóig tartó harminc 
év eredményeit veszi sorra, és megállapítja, hogy 
intézményeink mára elvesztették kiemelt helyüket 
a tudományos információk tárolóiként és a kutatás 
ellátóiként. Az e-könyvek és a Google Books meg-
jelenése, az internet térnyerése következtében az a 
hamis látszat keletkezett, hogy minden elérhető a 
világhálón. Ezután a digitális átmenet fontos kérdé-
sei kerülnek sorra. Felesleges a nyomtatott vagy di-
gitális dokumentumokról vitatkozni, hiszen mindkét 
formátumnak megvannak az előnyei és hátrányai. 
(Bizonyos entitásokat nem is lehetne kinyomtat-
ni.) A gyarapítási politika is átmeneti fázisban van. 
Az egyre növekvő számú e-dokumentum ellenére 
nem biztosítható a hozzáférés oly mértékben, mint 
a hagyományosak esetében, és ennek nincs pozitív 
hatása. Fontos lenne a digitális szakirodalom tartós 
biztosítása, azaz a hosszú távú archiválás, továbbá a 
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nem központi (könyvtári) repozitóriumok hálózatba 
szervezése.
A felvetett kérdések bizonytalanságokat jelentenek, 
ha jövőorientált stratégiát kívánunk kidolgozni. Ezért 
döntő fontosságú, hogy figyeljünk olyan trendekre, 
melyek új víziókhoz vezethetnek. Néhány fejlesztési 
területet vázol fel a szerző: 1) eljutunk a régi kataló-
gustól a szövegkörnyezetben megjelenő és hálózati 
adatállományok ökoszisztémájához, majd 2) a nyom-
tatott dokumentumokhoz való ingyenes hozzáférés-
től a nyílt hozzáférésű (OA) publikáláshoz, bár az új 
publikációk kis része csak ilyen. A jövőben a publi-
kálás kezelése is könyvtári feladat lesz. 3) A könyvtár 
hagyományos szerepe átalakul, tartalom-szolgáltató-
ból szolgáltatásnyújtó lesz. 4) A használóból partner 
lesz. 5) Az eddigi felügyelői könyvtár a tanulás és 
kreativitás szabad tereit biztosító intézménnyé alakul. 
6) A digitalizálás nyomán felértékelődik az egyedi 
könyvek szerepe, melyek kutatása új, eddig csak a 
múzeumokban látható módszerekkel, eljárásokkal 
dolgozik majd.
Végül a jövőt alakítani címszó alatt a legfontosabb 
teendők kerülnek szóba, melyek lényegét Andreas 
Degkwitz szavai fogalmazzák meg a legtömörebben: 
„A szereplők együttműködése, a szolgáltatások integ-
rálása, osztott kompetencia-központok és interaktív 
hálózat – ez a feltétele olyan digitális infrastruktú-
ra fel- és kiépítésének, amelyre a jövő könyvtára 
alapozható. A megosztott, digitális gyűjtemények 
alapján a ’könyvtármodell’ olyan virtuális munka-
környezet lesz, mely független a helytől és időtől, 
és lehetővé teszi a hozzáférést a hálózatos, webalapú 
adatcsomópontokhoz, információs platformokhoz, 
médiaarchívumokhoz és portálokhoz.” („I have a 
dream”… – Bibliothek der Zukunft In: Bibliothek 
der Zukunft. Zukunft der Bibliothek: Festschrift für 
Elmar Mittler. Hrsg. A. Degkwitz. Berlin : Walter de 
Gruyter, 2016. 32-33.p.)

(Murányi Lajos)

Központi szolgáltatások

11/2018

GRINDLEy, neil – MaRchionni, Paola: Defining nation-
al solutions for managing book collections and improving 
digital access In: LIBER quarterly. – 27. (2017) 1., p. 171-
193.

Országos megoldás a könyvgyűjtemények kezelésére és 
a digitális hozzáférés javítására

Állományalakítás; Fejlesztési terv; Hozzáférhetőség; 
Központi katalógus -online; Kutatás információellátása; 
Modern könyv

2013-ban az Egyesült Királyságban a Nemzeti Mo-
nográfiák Stratégia (NMS) projekt feltárta a tudomá-
nyos monográfiák gyűjtése, megőrzése, rendelkezés-
re bocsátása és digitalizálása nemzeti megoldásának 
a lehetőségét. Az ennek eredményeként létrejött NMS 
ütemterv (roadmap) hét tényezőt ajánlott, melyek 
alapvető szerepet játszanak a nemzeti monográfia-
infrastruktúra kialakításában. A tanulmány azt vizs-
gálja, hogyan kezelte kiemelten a JISC – korábbi 
nevén Joint Information Systems Committee – ezt 
a három ajánlást, és miképpen kezdte el tervezni a 
Nemzeti Bibliográfiai Tudásbázis kidolgozását a brit 
felsőoktatás és a British Library képviselőivel kö-
zösen. Ezzel párhuzamosan a JISC a Digital Access 
elnevezésű tevékenységi kör létrehozásával a nem-
zeti digitalizálási stratégiára és országos licencelésre 
vonatkozó ajánlásokat is megfogalmazott. 

(Autoref.)

Együttmûködés

12/2018

MünsteR, Irene: A tale of two libraries : a merger and its 
challenges : a case study. – Bibliogr. In: Journal of library 
administration. – 57. (2017) 1-4., p. 174-193.

Két könyvtár regénye: esettanulmány két eltérő feladat-
körű könyvtár egyesüléséről

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Esettanul-
mány; Összevonás -könyvtáraké; Szakkönyvtár -peda-
gógiai

Szakmai egyetértés övezi azt az állítást, hogy a 
könyvtárak romló anyagi helyzete szorosabb együtt-
működést követel az ágazat szereplőitől. Jelen cikk 
egy partnerkapcsolat történetét és tanulságait összeg-
zi, melynek során két eltérő feladatkörű könyvtár 
integrációját kísérelték meg: a Montgomery County 
Public Schools (MCPS) tanári szakkönyvtára tago-
zódott be a University of Maryland (UMD) könyv-
tári rendszerébe tartozó Universities at Shady Grove 
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(USG) Library/Media Centerbe. Az intézmények 
2005-ben egyeztek meg az összevonásról, az immár 
közös fenntartású könyvtár pedig 2008-ban kezdte 
meg működését. Sajnálatos módon a Maryland ál-
lamot sújtó pénzügyi nehézségek az MCPS-t is ko-
molyan érintették, és az elvonások miatt 2014 őszén 
a tanári szakkönyvtárat meg kellett szüntetni, ami a 
könyvtárközi partnerkapcsolat végét is jelentette.
A szerző 2014-ben a könyvtáregyesítés érintettjeivel 
összesen 12 interjút készített, hogy felmérje a vállal-
kozást a maga komplexitásában. Mennyire volt meg-
alapozott a könyvtárak összevonása? Létrejött-e való-
di együttműködés, ami mindkét partnerintézményt új 
dimenziókkal gazdagíthatta volna, vagy csak admi-
nisztratív szinten történt meg az egyesülés? A válasz 
sajnos az utóbbi, aminek okát a szerző az összevonás 
előkészítetlenségében, a személyzettel való kommu-
nikáció hiányában és a partnerintézmények céljainak 
és vízióinak különbözőségében látja.
Az MCPS Maryland állam legnagyobb iskolai kör-
zetének összesen 202 iskoláját fogja össze, ennek 
alacsony látogatottságú tanári szakkönyvtára azon-
ban már a 2000-es évek elejére a megszűnés szélére 
került: egy esetleges összevonás számukra a túlélés 
záloga volt. Több intézménnyel keresték a partner-
kapcsolatot, ami végül a UMD-vel valósult meg. 
Az egyetem a tanárok ön- és továbbképzésének tá-
mogatásától elsősorban a tanárképzés és az oktatás-
módszertan áttételes támogatását várta. Az MCPS 
szakkönyvtárát a USG egyik kisebb, mindössze 2000 
főt kiszolgáló tagkönyvtárával egyesítették, ettől re-
mélve gazdaságosabb működtetést. Ám a vezetőség 
nem kommunikálta mindezt az alkalmazottak felé, 
az MCPS könyvtárosai így egyik napról a másikra 
szembesültek azzal, hogy költözniük kell, a USG 
könyvtárosai pedig azzal, hogy új munkatársakat, új 
dokumentumállományt és mintegy 20000 fős poten-
ciális új használói kört kapnak. Mivel nem vonták be 
őket az egyesülési folyamat előkészítésébe, ellenál-
lással fogadták a változásokat. Mindezt bonyolította 
a kettős fenntartás bürokráciája: az MCPS alkalma-
zottai külön hivatali e-mailt és telefont is használtak, 
másnak jelentettek, más értékelte a munkájukat, sőt, 
más volt a munkaviszonyuk is, mint a USG alkalma-
zottainak. Ami az állományt illeti, a könyvtáregye-
sítés után csak a referensz gyűjteményt olvasztották 
össze, a többi tulajdonjoga nem változott, noha az 
egyetemi könyvtár integrált rendszerébe külső fél 
bevonásával bevitték az MCPS összes rekordját, így 
mindenki számára ugyanúgy láthatóvá és kölcsönöz-
hetővé váltak, mint a USG állományrésze. A felhasz-

nálói fiókok esetében arra a döntésre jutottak, hogy 
az MCPS olvasóinak adatait csak abban az esetben 
viszik fel az IKR-be, ha az illető (újfent) beiratkozik; 
így is fennakadásokat okozott, hogy többletjogokat 
kellett biztosítani nekik a többi használóhoz képest 
(könyvek kiszállítása, hosszabb kölcsönzési idő). A 
folyóirat- és adatbázis-előfizetések esetében ugyan a 
könyvtár területén az MCPS olvasói is hozzáfértek 
a USG által előfizetett anyaghoz, távoli elérés ese-
tén azonban a két összevont könyvtár használói más 
szolgáltatásokat kaptak.
Noha az együttműködés adminisztratív szinten meg-
valósult, és mindkét partnerintézménynek megtaka-
rításokat is hozott, sőt, a látogatottságban is javu-
lást tapasztaltak, elmondható, hogy a könyvtárosok 
inkább egymás mellett, mintsem együtt dolgoztak. 
Nem tudott megszületni az a valódi együttműködés, 
amit a könyvtárösszevonástól reméltek, így ez a 
kezdeményezés a partnerintézmények számára egy 
elszalasztott lehetőség maradt.

(Szabó Piroska)

13/2018

MyśLIWSKA, Anna: Digital cooperation in the digital era. 
– Bibliogr. lábjegyzetben In: ITlib. – 19. (2016) 4., p. 30-
32.

Digitális együttműködés a digitális korban Lengyelország-
ban

Digitalizálás; Együttműködés -belföldi; Elektronikus 
könyv tár; Nemzeti könyvtár

A Lengyel Nemzeti Könyvtár, mely már a kezde-
tektől fogva felelős a lengyel vonatkozású szöveges 
dokumentumok megőrzéséért, s egyúttal a nemzeti 
bibliográfia kiadójaként, tudományos intézményként 
és a könyvtárak számára módszertani központként 
működik, jelenleg Lengyelország egészére vonatko-
zóan látja el a könyvtári digitalizálási központ szere-
pét. Ehhez elengedhetetlen a szoros együttműködés a 
kutatókkal, a felsőoktatási és közkönyvtárakkal, vala-
mint az ország egyéb kulturális intézményeivel.
A dokumentumszolgáltatás digitális együttműkö-
désen alapuló példája az Academica elektronikus 
könyvtárközi kölcsönzési rendszer, amelyet minden 
lengyel könyvtár – még a legkisebbek is – használ-
hatnak. Ehhez mindössze részvételi nyilatkozat és 
aktív internetelérés szükséges. Az olvasók a dedikált 
terminálokon keresztül több mint 1,5 millió elektro-
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nikus dokumentumhoz, ezen belül 900 ezer elektro-
nikus tudományos publikációhoz férhetnek hozzá, 
elsősorban 1990 és 2012 között kiadott felsőoktatási 
tankönyvekhez és tanulmányokhoz, továbbá válo-
gatott tudományos folyóiratokhoz. A könyvtárközi 
kölcsönzés jogi hátterének szigorítása következtében 
egyszerre csak egy olvasó kap hozzáférést az adott 
dokumentumhoz, ezért egy elektronikus időpont-
foglalási rendszer is a szolgáltatás részét képezi. Az 
Academica a szerzői jogi oltalom alá eső művekhez 
is gyors és legális hozzáférést biztosít, használata 
pedig térítésmentes az olvasók és a könyvtárak szá-
mára. Az indulás után két évvel a portálon már 250 
könyvtár regisztrált, és olvasók ezrei vették igénybe 
a szolgáltatást.
A nemzeti digitális repozitórium, más néven POLONA 
a másik példa az új technológiák használatára a kul-
turális örökség elektronikus megőrzése érdekében. 
2009-ben a kulturális és nemzeti örökség minisztere 
megbízta a Lengyel Nemzeti Könyvtárat a nemzeti 
kulturális kincsek digitalizálásának koordinálásával 
az egész országra kiterjedően. A létrehozott kompe-
tencia-központ szervezi a technológiai fejlesztéseket 
a digitalizálás és tárhelyszolgáltatás terén, emellett 
a dolgozók digitalizálással kapcsolatos továbbkép-
zéséért is felel, illetve népszerűsíti a digitális forrá-
sokat. A digitális repozitóriumi rendszer egyszerre 
kezeli a tömeges digitalizálási folyamatot és a digi-
tálisan létrejött dokumentumokat, emellett a formá-
tumkonverziót és a metaadatolást is lehetővé teszi. 
A repozitóriumban jelenleg 1 petabájt bővíthető 
online kapacitás és további 2 petabájt archív tárhely 
áll rendelkezésre. Az utóbbi két évben több mint 50 
könyvtár küldött digitalizált anyagokat a saját gyűj-
teményéből a POLONA számára.
A nemzeti könyvtár legújabb fejlesztése a kiadók-
kal való együttműködés révén 2014-ben elindított 
e-ISBN szolgáltatás, amely az ISBN számok ki-
osztását és a bibliográfiai adatok kezelését hivatott 
megkönnyíteni. A regisztrált kiadók, amikor az ONIX 
specifikációt (ONline Information eXchange) hasz-
nálják, megadják a kereskedelmi célú információkat, 
úgymint a borítót, az ajánlott árat, a tartalomjegyzé-
ket, a szerző életrajzát és a könyvismertetőket is. Az 
új kiadványokról szóló adatokat az olvasók, a könyv-
tárosok és a könyvkereskedők térítésmentesen letölt-
hetik. 2014 óta több mint 7000 kiadót és közel 48 ezer 
kiadványt regisztráltak az adatbázisban.
A határokon átívelő együttműködésre szolgál példa-
ként, hogy a nemzeti könyvtár számos dokumentu-
mot tett elérhetővé az Europeana portálon keresztül, 

többek között teljes szövegű napilapokat az első vi-
lágháború időszakából, továbbá térképeket, képes-
lapokat és különböző idegen nyelvű útikönyveket 
is. A kulturális örökség megőrzése a digitális korban 
túlmutat az országhatárokon, ezért megéri globális 
és helyi szempontokat is figyelembe véve együtt-
működni a jövőben.

(Csikász-Nagy Ágnes)

Lásd még 26, 29

Jogi szabályozás

14/2018

OPPENHEIM, charles: the Marrakesh copyright treaty 
for those with visual disabilities and its implications in the 
European Union and in the United Kingdom In: Alexand-
ria. – 27. (2017) 1., p. 4-9.

A Marrákesi Szerzői Jogi Szerződés a vakok és a gyen-
gén látók szempontjából és hatása az Egyesült Királyság-
ban és az európai Unióban

Szerzői jog; Vak könyvtárhasználó

A Marrákesi Szerződésnek azon kivételeiről ad át-
tekintést a cikk, melyek a vakok és a gyengénlátók 
vagy a nevükben eljáró szervezetek számára bizto-
sítják a művek példányainak hozzáférhetővé téte-
lét, hogy ezzel segítsenek nekik. A szerződésnek az 
egyik legfontosabb jellemzője, hogy az első olyan 
nemzetközi szerzői jogi szerződés, amely a szerzői 
jogok birtokosai ellenében olyan kifejezett jogokat 
biztosít a felhasználók számára, amelyeket szerző-
déssel vagy technikai védelmi intézkedéssel nem 
lehet felülbírálni. Egy másik kulcsfontosságú ténye-
zője az, hogy a felhasználók számára lehetővé teszi 
külföldről származó „hozzáférhető másolatok” foga-
dását. A cikk bemutatja a szerződés végrehajtásával 
kapcsolatos jelenleg helyzetet – 88 ország írta alá, de 
csak 25 ratifikálta –, és elemzi az Európai Unió (EU) 
nézeteit, valamint az Egyesült Királyságnak (EK) a 
szerződéssel szemben tanúsított, furcsán következet-
len álláspontját, noha az EK a fogyatékkal élőkkel 
szemben sokkal bőkezűbb rendelkezéseket alkalmaz, 
nemcsak a látássérültekkel kapcsolatban. Ennek ma-
gyarázata az Egyesült Királyság kormányának erős 
euroszkepticizmusa, amely miatt nem fogadják el az 



126 Könyvtári Figyelõ 2018/1

EU-s irányelveket, s az a mód is, amellyel az Európai 
Bíróság is kikerüli a problémát.

(Autoref.)

Lásd még 6, 69

Könyvtárosi hivatás

15/2018

FRanKs, Tina P.: Should I stay or should I go? : a sur-
vey of career path movement within academic, public and 
special librarianship. – Bibliogr. In: Journal of library ad-
ministration. – 57. (2017) 1-4., p. 282-310.

Menjek vagy maradjak? Pályamódosítás egyetemi, köz- 
és szakkönyvtárakban dolgozók körében

Felmérés; Képesítés; Könyvtárosi hivatás; Munkabér, al-
kalmazás

Az USA-ban 2016-ban készült tanulmány annak ke-
reste az okát, miért töltik egyesek egész pályájukat 
egy könyvtártípusban, míg mások „vándorolnak”. A 
kutatók a 30 kérdést tartalmazó kérdőívet 15 USA-
beli könyvtári levelezőlistára tették fel. Az értékelé-
séhez csak az egyetemi, köz- és szakkönyvtárakból 
érkezett válaszokat vették figyelembe, az iskolai 
könyvtárakat kizárták.
A könyvtárosképző intézmények tanmenete megala-
pozza a munkához szükséges jártasságot és gyakorlati 
ismereteket, ezekre építve lehet szakosodni egyete-
mi vagy közkönyvtárakba, műszaki vagy nyilvános 
szolgáltatásokra stb. A mesterképzés során tanultakat 
minden könyvtártípusban lehet hasznosítani; a hall-
gatóknak az ALA (American Library Association) a 
programot a kiválasztott könyvtártípushoz igazítja. 
A tanulmány célul tűzte ki, hogy meghatározza a 
munkahely-változtatás irányát és a változtatást gát-
ló tényezőket.
A kutatók azt feltételezték, hogy a könyvtárosok, ha 
munkahelyet változtatnak is, könyvtártípust nem. 
A válaszok közül végül 288-at elemeztek, ebből 75 
könyvtáros (26%) jelezte, hogy több könyvtártípus-
ban is dolgozott. A válaszadók 82%-ának volt mes-
terfokú végzettsége, ebből 0,86% az 1960-as évek-
ben szerezte, a legtöbben (68%) az utóbbi 16 évben. 
Könyvtártípus szerinti megoszlás: 54% egyetemi, 
34% közkönyvtárban, 6% szakkönyvtárban dolgo-
zik. A mesterképzés előtt nem dolgozott könyvtár-
ban 17%, a legtöbben, 31% egyetemi könyvtárban 

dolgoztak, 7% más munkahelyen (iskolában, egye-
sületben stb.). A tanulmányok befejeztével 70% csak 
könyvtárban dolgozott, a többiek egyéb környezetben 
is. A legtöbb kérdésnél 3 válaszból többet is meg le-
hetett jelölni, és volt „Egyéb” sor is. A változtatásról 
adott válaszokból az következik, hogy közkönyv-
tárakból kétszer olyan szívesen mennek egyetemi 
könyvtárba, mint fordítva; az egyetemi könyvtárosok 
viszont háromszor inkább mennek szakkönyvtárba, 
mint közkönyvtárba. 200 válaszadó jelezte, hogy 
változtatna, náluk az első helyre a szakkönyvtárak 
kerültek (40%), majd a köz- és egyetemi könyvtárak, 
6% teljesen más környezetet választana.
A motivációt elemezve azt találták, hogy előnyben 
részesül az egyedülálló, speciális könyvtári környe-
zet. Azok közül, akik egyetemi könyvtárba menné-
nek dolgozni, okként sokan a tanítást jelölték meg 
első helyen, a közkönyvtárat választók a nyilvá-
nos szolgálatot, a szakkönyvtárat választók pedig 
a speciális tartalommal végezhető munkát. További 
kérdések voltak: Milyen könyvtártípusba nem men-
nének? (Ugyanakkor 43% bárhová elmenne.) Miért 
nem mennének a megjelölt könyvtártípusba? (Itt az 
„Egyéb” kategóriába került az üzleti kultúra és a pro-
fit iránti érdektelenség, a városi munkahely.) Akik 
nem változtatnának könyvtártípust, első helyen a 
munka magas szintű ismeretét jelölték meg, ezt kö-
vette az olvasók típusa, az alkalmasság, a fizetés és 
a földrajzi elhelyezkedés.
A 75 fő, akik eddig is több könyvtártípusban dolgoz-
tak, a változtatás okaként az egyedülálló lehetőséget, 
a fizetést, a földrajzi elhelyezkedést jelölték meg, az 
„Egyéb” kategóriába került a költözés, a pozíció-
szerzés és a rugalmas munkaidő-beosztás. Nekik egy 
listából azt is ki kellett választaniuk, mit tanácsolnak 
azoknak, akik változtatást terveznek, és akik új kör-
nyezetbe kerülnek.
Összefoglalva: a könyvtárosok mozognak a könyv-
tártípusok között. Több esetben érkeztek egymásnak 
ellentmondó, sztereotípiákkal és előítéletekkel indo-
kolható válaszok. A technológia és a használói igé-
nyek változása hatással van a hagyományos könyvtá-
rosi szerepre, tény a munkaerő-létszám csökkentése, 
a korai nyugdíjazás. Az üres álláshelyek betöltésénél 
a könyvtárak sokszor csak tapasztalt szakembereket 
vesznek fel. Az állásváltoztatást sokszor akadályoz-
zák az egyének által vélt gátak és az alkalmazási 
eljárás, vagyis sokan eleve nem is próbálnak új pá-
lyázatot beadni.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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16/2018

FRaseR-aRnott, Melissa: competencies for informa-
tion specialists in emerging roles. – Bibliogr. In: library 
management. – 38. (2017) 1., p. 65-76.

Kompetenciák az új szerepeket betöltő információs szak-
emberek számára

Felmérés; Információszervezés; Könyvtárosi hivatás; 
Munkakör

Nemzetközi szinten is megfigyelhető, hogy a könyv-
tárosoknak és más információs szakembereknek egy-
re több olyan szituációban kell helytállniuk, amely 
túlmutat a tradicionális feladataikon, ezzel olyan 
kompetencia-elvárások jönnek létre, amelyek ko-
rábban nem voltak jellemzők. Ezek feltérképezése 
érdekében a szerző olyan kompetencia-profilokat 
keresett, amelyek könyvtárosok, levéltárosok, irat-
kezelők, információ- és tudásmenedzserek pozí-
cióit írják le. Közülük 15-öt választott ki mélyebb 
vizsgálat céljából, amelyek mind szabadon elérhe-
tők az interneten. Különböző állami szervezeteknél 
készültek Ausztráliában, Kanadában, az Egyesült 
Államokban és az Egyesült Királyságban, általában 
szervezetfejlesztés céljából. Az összehasonlítás nem 
volt egyszerű, mivel a profilok nem azonos logika 
alapján készültek, több esetben különböző szinteket 
határoztak meg, sokszor pedig még a kompetencia fo-
galmát sem egyformán használták, illetve azon belül 
nem egységes csoportosítást alkalmaztak. 
Bár a szerző a fent említett 5 különböző szakmát 
elkülönítve próbálta volna kezelni, a vizsgált do-
kumentumokból az látszott, hogy a területek között 
nagymértékű az összemosódás. Néhány esetben át-
fogóan „információs szakemberekként” említik az 
érintetteket, egyáltalán nem téve különbséget a velük 
szemben támasztott követelményekben.
A vizsgált kompetencia-profilok alapján kialakult 
egy lista a bennük szereplő kompetenciákról, ösz-
szesen 3284 elemmel. Valamennyi kompetenciát 
címkével láttak el a tartalmát tekintve, így jött létre 
egy 96 elemes címkelista, ahol a legbővebb körbe 
243 kompetencia, míg a legkisebb körökbe csak egy-
egy tartozott. Ezek után egy folyamatos finomítási 
eljárás során a kompetenciák csoportjainak száma 
először 38-ra, majd 16-ra, végül pedig 5-re csökkent. 
Így elkerülhetővé vált, hogy túlzottan nagy hangsúly 
legyen olyan egyedi említéseken, amelyek csak egy 
profilban bukkantak fel, és az eredmény így sokkal 
pontosabban jellemezte a szükséges kompetencia-

készletet. A cél az volt, hogy az intézményekben 
valamennyi szinten zajló munka elhelyezhető le-
gyen a keretrendszerben, így szakmától függetlenül 
valamennyi információs munkatárs be tudja sorolni 
saját magát.
A meghatározott öt kompetencia-kategória a követ-
kező: 1. együttműködés, ügyfélszolgálat és kommu-
nikáció; 2. a szervezet működésének megértése és 
a stratégiával összehangolt munka; 3. program- és 
szolgáltatásnyújtás és irányítás; 4. az információ- és 
tudásmenedzsment technikai kompetenciái; 5. sze-
mélyes tulajdonságok.
A kategóriákban felsorolt kompetenciák nagy része 
aktív közreműködést kíván meg a szakembertől: az 
első kategória például nemcsak arról szól, hogy jó 
kapcsolatot kell ápolni a külső és belső partnerek-
kel, hanem kommunikációs és képzési terv kiala-
kítása és megvalósítása is fontos, nem is beszélve 
a konfliktusok kezeléséről. A harmadik kategóriába 
tartozó kompetenciák pedig kifejezetten gazdasági 
és vezetési elemeket tartalmaznak: a szervezet és 
az emberi erőforrás irányításáról, a költségvetés és 
a javak kezeléséről szólnak, egészen a különböző 
kockázatelemzésekig. A személyes tulajdonságok 
közé pedig olyan elemek kerültek, mint az alkal-
mazkodóképesség és rugalmasság, a csapatmunka és 
együttműködés, az értékek és etika, a kezdeménye-
zőkészség, az időgazdálkodás és a nagy megterhelés 
mellett végzett munka, az elemző gondolkodás és 
döntéshozatal, illetve a folyamatos szakmai fejlődés 
iránti elkötelezettség.

(Jávorka Brigitta)

17/2018

lanKes, R. David: New librarianship : warum wir eine 
Wissensprespektive brauchen In: BuB. – 69. (2017) 7., 
p. 400-403.

Új könyvtáros szakma: tudásperspektívára van szükség

Könyvtárkép; Könyvtárosi hivatás; Prognózis; Társadalmi 
követelmények

A University of South Carolina tanszékvezetője, 
az Atlas of New Librarianship című könyv (MIT 
Press, 2011. 408 p.) díjnyertes szerzője írásában az 
alapvető szakmai kompetenciák kérdését veti fel. 
A főbb kérdések megválaszolása előtt azt tisztázza 
először, mi a könyvtáros, és hogyan pontosítható 
mindaz, amit tudnia kell. A meghatározáshoz a szel-
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lemtudományok hagyományait használja fel, me-
lyekre a dokumentarizmus, a kulturális örökség és 
az akadémiai szellemtudományok diszciplínái erős 
befolyással bírnak, illetve egy másik, a világban 
erősen jelen lévő hagyományt is, amit információ-
hagyománynak nevez. A baj ezekkel azonban az, 
hogy csak hagyományok, nem pedig átformálható 
keretrendszerek. Amire szükség van, az a jelenben 
és a jövőben eligazító pragmatikus keretrendszer, 
amit a szerző new librarianship (új könyvtáros szak-
ma) névvel illet, amely tudományorientált. Észak- és 
Dél-Amerikában, valamint néhány olasz városban 
és Hollandiában már gyakorolják, de Ausztráliában 
és Új-Zélandon is követik ezt a stratégiát. E megkö-
zelítési módnak három aspektusa van: a feladat, a 
módszerek és az értékek. Ezek összessége határozza 
meg a könyvtárost.
A könyvtáros feladata, hogy jobbá tegye a közösséget 
oly módon, hogy megkönnyíti a tudásszerzést. Le-
egyszerűsítve azt is mondhatjuk, a könyvtáros azon 
fáradozik, hogy a közösség jobb döntéseket hozzon, 
s munkáját mindig az adott közösséghez igazítja. A 
könyvtáros módszerei a tanulást, a tudás megszer-
zését segítik. Ezek közül négyet sorol fel a szerző: 
a hozzáférés, a tudás, a környezet és a motiváció 
biztosítását. A feladat és az alkalmazott módszerek 
mellett még egy fontos tényező szükséges a könyvtá-
ros közösséggel folytatott interakciójához: a könyv-
tárosi értékek. Ezek évszázadok alatt formálódtak ki. 
Háromról már szó volt: szolgáltatás-központúság, a 
tanuláshoz nyújtott kínálatok és tolerancia a sokszí-
nűséggel szemben. Ehhez a szerző még hozzáteszi a 
nyitottságot, az intellektuális őszinteséget, továbbá 
a szellemi szabadságot és a biztonságot. Ezek után 
már meghatározható a könyvtáros szakma mibenlé-
te: „a könyvtáros arra törekszik, hogy a tudásgene-
rálás révén jobbá tegye a közösséget, melynek során 
hozzáférést biztosít a tagoknak a könyvtári szolgál-
tatásokhoz és az ismeretekhez, továbbá biztonságos 
környezetet, és a felhasználók motivációját olyan 
etikai keretben ösztönzi, amely magában foglalja a 
fent említett értékeket.”
Ezek után már foglalkozhatunk azzal, miképpen 
segíthetnek ezek az elvont szempontok (feladat, 
módszerek, értékek) abban, hogy választ kapjunk 
a könyvtárosképzés és -értékelés konkrét kérdése-
ire. Nemzetközi, könyvtáros és múzeumi szakértők 
a Salzburg Curriculum (Libraries and Museums in 
an Era of Participatory Culture) c. dokumentumban 
(http://salzburg.hyperlib.sjsu.edu/) 2012-ben azokat 
a kompetenciákat sorolták fel, melyekre az új könyv-

tárosoknak szükségük van: 1. Transzformálható tár-
sadalmi elkötelezettség, 2. technológia, 3. az együtt-
működés kezelése (szakmai kompetencia), 4. állo-
mánykezelés, 5. kulturális kompetenciák, 6. tudás, 
tanulás és innováció. Ezek után visszatér az eredeti 
kérdésekhez és válaszol is rájuk. (Kell-e a programo-
záshoz értenie, tárgyilagos tud-e lenni a hamis hírek-
kel szemben, vállaljon-e szerepet a nagy társadalmi 
problémákkal kapcsolatban egy könyvtáros?)
A jövőre nézve a hangsúly a tudáson és tartalmon 
van. A szolgáltatásokat és a technológiát a közös-
séghez kell igazítani, s az embereket, a közösséget 
arra kell mozgósítani, hogy jobb döntéseket hozza-
nak. A cél sohasem a világ összes információjának 
az összegyűjtése, hanem annak felismerése, mire van 
szükség, és a közösség igényeit kielégíteni. Napja-
inkban jóval nagyobb szükség van könyvtárosokra, 
mint valaha – zárja cikkét a szerző. 

(Murányi Lajos)

18/2018

TODOROVA, Tania yordanova [et al.]: Information pro-
fessionals and copyright literacy : a multinational study. 
– Bibliogr. In: library management. – 38. (2017) 6/7., p. 
323-344.

Információs szakemberek és a szerzői jogi műveltség: 
nemzetközi felmérés

Információs műveltség; Könyvtárosi hivatás; 
Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyvtártudományi kuta-
tás; Szerzői jog

A tanulmány a könyvtárak és más kulturális intézmé-
nyek szakembereinek szerzői jogi műveltségével fog-
lalkozó multinacionális felmérés eredményeit mutatja 
be. Megközelítése a könyvtár- és információtudomá-
nyi, valamint a kulturális örökség szektorában (levél-
tárak és múzeumok) működő szakemberek szerzői 
jogi műveltségének felmérésére támaszkodik, melyre 
13 ország – Bulgária, Egyesült Államok, Egyesült 
Királyság, Horvátország, Finnország, Franciaország, 
Magyarország, Litvánia, Mexikó, Norvégia, Portugá-
lia, Románia, Törökország – részvételével került sor 
2013 júliusa és 2015 júliusa között. Online felmérési 
eszközt fejlesztettek ki, hogy adatokat gyűjtsenek a 
szakemberektől a szerzői joggal kapcsolatos kérdé-
sek ismerete, tudása és tudatossága, valamint azokról 
vallott véleményük tekintetében.
A tanulmány megállapításai rámutatnak a meglévő 
ismeretek hiányosságaira, és tájékoztatnak a könyv-
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tárosok és a többi kulturális szakember szerzői jogi 
műveltségének szintjéről. Megvizsgálták továbbá a 
szerzői jogi tanulással kapcsolatos attitűdöket is az 
egyetemi oktatásban és a folyamatos szakmai tovább-
képzési programokban. A tanulmány útmutatást ad a 
szerzői jog jobb megértéséhez a digitális és az infor-
mációs műveltség szélesebb kontextusában, valamint 
a szerzői jogi szabályok alkalmazásához és szerzői 
jogi tanácsadói pozíciók létrehozásához a kulturális 
intézményekben. Ezek az ajánlások segíthetik az 
egyetemi és továbbképzési programok tanterveinek 
és módszereinek átgondolását is.

(Autoref.)

Lásd még 43, 55

Oktatás és továbbképzés

19/2018

DUFFUS, Orolando: Assessing UNC-Greensboro’s refer-
ence interns program : enhancing the employability of lis 
students. – Bibliogr. jegyzetekben In: college & research 
libraries news. – 78. (2017) 5., p. 259-262.

Tájékoztató könyvtárosi gyakornoki program értékelése 
egy egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Gyakorlati képzés; Könyvtáros-után-
pótlás; Referensz

Néhány évtizede a könyvtárakban fontos lett a könyv-
táros hallgatók gyakornoki munkája a tájékoztatásban 
és más szolgáltatásokban. Az utóbbi években jelentő-
sen megváltozott a tájékoztató munka felelőssége, a 
technológia és a virtuális csatornák fejlődésével már 
nincs fizikai helyhez kötve. Sok egyetemi könyvtár-
ban a tájékoztató pultnál vagy magasan, más szak-
irányban képzett szakemberek (paraprofessionals) 
dolgoznak, vagy diákmunkások. A tájékoztató pultnál 
sokszor más szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, 
mint pl. a kölcsönzés vagy az online elérés.
Az Észak-Karolinai Greensboro Egyetem (UNC-
Greensboro) egyetemi könyvtáraiban 1988 óta a 
gyakornokok részt vesznek a tájékoztató munkában, 
általában egy könyvtáros mellett. 2003-ban a könyv-
tárak úgy döntöttek, hogy csak könyvtár szakos di-
ákmunkásokat alkalmaznak. A gyakornoki program 
célja, hogy a hallgatók oktató környezetben szerezze-
nek munkatapasztalatokat a virtuális és a személyes 

kapcsolatokról. Emellett a gyakornokokkal hetente 
könyvtáros oktatók foglalkoznak, interjúkat készí-
tenek, rezüméket írnak.
2015-ben az egyetemi könyvtárak értékelték a gya-
kornoki program eredményességét és hatását a hall-
gatók pályafutására. A kérdőívet 28, 2010 és 2015 
között gyakornokként dolgozó hallgatónak küldték 
el, közülük 21 válaszolt. A válaszadók 95%-a hang-
súlyozta, hogy a gyakornoki munka bővítette isme-
reteiket, javította tanulmányi eredményeiket. Többen 
említették, hogy jelentős űr van az elméleti oktatás és 
a gyakorlati munka között. Minden válaszadó jelez-
te, hogy a tájékoztató gyakorlat hatalmas önbizalmat 
adott, szembesültek azokkal a félelmekkel, amelyeket 
a keresőkérdések fáradságos megválaszolásakor vagy 
a problémás hallgatókkal átéltek. Magabiztosabbak 
lettek olyan könyvtárosi feladatok teljesítésekor, mint 
az információs műveltség tanítása a hallgatóknak. 
83% úgy érezte, hogy a gyakornoki program után 
versenyképesebb lett a munkaerőpiacon. 35% szerint 
a programban jobban ki lehetett volna használni a há-
lózati lehetőségeket saját szakmai hálózatuk építésé-
hez. A válaszadók 83%-a a végzés után el tudott he-
lyezkedni, bár nem mindenki könyvtárosként. 74% a 
mesterképzés után szakmai munkakörbe került (köz- 
vagy egyetemi/főiskolai könyvtárban), de csak 53% 
teljes munkaidőben. Fizetésük magasabb volt mind a 
regionális, mind az országos átlaghoz képest.
Tapasztalatszerzésben 83% az első helyre sorolta a 
legjobb gyakorlatok és a tematikus adatbázisok meg-
ismerését, a második helyre pedig a heti könyvtári 
tréningeket és a félévek végén tartandó tanításra való 
felkészítést. Sokan nem tudtak kiemelni egyetlen, a 
sikereiket elősegítő tényezőt, inkább összefoglalva a 
programot átfogónak, karrier-alakítónak, önbizalom-
építőnek minősítették.
Javaslatok a program folytatásához:

az oktatás terén: több lehetőséget kellene beiktat- –
ni a programba a megfigyelésekre, a tanításra és a 
közös tanításra (co-teaching);
kötelezővé kellene tenni az interjúkészítést, na- –
gyobb hangsúlyt kellene helyezni a konferenciá-
kon való részvételre;
egyéb területek: hasznos lenne a szorosabb együtt- –
működés a mentorokkal, egyes szakterületeken ál-
lományfejlesztési tapasztalatok szerzése.

Az UNC-Greensboro gyakornoki programja egye-
dülálló az erőteljesség és a válogatási kritériumok 
kombinációjában. A szakmai gyakorlat a tanulást és 
a szakmai tapasztalatszerzést jelenti; bár a gyakor-
nokok munkavállalók, a könyvtárnak a szokásos al-
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kalmazói kapcsolatokon túli kötelességei is vannak. 
A szakmai gyakorlat a tanulás része, nem csupán 
munka. A gyakornokok megtanulják, hogyan készít-
sék el egy előadás vázlatát, tanítsanak, értékeljék az 
információs műveltséget, kezeljenek olyan online 
eszközöket, mint a LibGuides, referensz interjúkat 
készítsenek e-mailen, chatelve, telefonon vagy sze-
mélyesen. Megismerik az irányítási rendszereket, a 
különféle közösségekkel folyó munkát.

(Viszocsekné Péteri Éva)

20/2018

laMB, Annette: Debunking the librarian ‘gene’ : designing 
online information literacy instruction for incoming library 
science students. – Bibliogr. In: Journal of education for 
library and information science. – 58. (2017) 1., p. 15-26.

A „könyvtárosi gén” megtalálása: Online információs mű-
veltség oktatása tanulmányaik elején járó könyvtár sza-
kos hallgatók számára

Felmérés; Információs műveltség; Könyvtárosképzés 
-felsőfokú; Könyvtáros-utánpótlás; Távoktatás

Más egyetemistákhoz hasonlóan, tanulmányaik korai 
szakaszában a könyvtár szakos hallgatók információs 
és technológiai készségei széles skálán mozognak. A 
kérdés az, hogy szisztematikusan kifejlesztett online 
tananyagok hatékonyak-e információs műveltségi 
készségeik fejlesztésében.
Ezen a téren vannak már bevált gyakorlatok, ame-
lyek arra intenek bennünket, hogy különböző tanu-
lási stílusokat és preferenciákat követő, eltérő intel-
ligenciájú és személyiségű hallgatókat vizsgáljunk, 
akik számra világosan fogalmazzuk meg a tanulási 
célokat és elvárásainkat. A tanulásnak élményt adó, 
interaktív környezetben kell megvalósulnia, ahol a ta-
nulók aktív részvételét rugalmas navigáció és önálló 
ütemezés segíti, továbbá egyaránt irányul fogalmakra 
és folyamatokra. A hallgatók minden őket érdeklő in-
formációhoz jussanak hozzá annak érdekében, hogy 
fokozzuk érdeklődésüket. Példáinkat, amelyek hely-
zetekhez kötődnek, a gyakorlatból vegyük.
Negyvenhat online oktatócsomagot vizsgáltak meg. 
Előzetes teszttel mérték fel a hallgatók készségszint-
jét és állapítottak meg, hogy kinek melyik tananyagra 
van szüksége.
A tanulási célok a készségek négy csoportjának fej-
lesztését kívánták szolgálni: alapvető technológiák 
és információkeresés, gyűjteményfejlesztési és az 

alkotást segítő eszközök, közösségi média és rész-
vételi technológia, valamint korszerű technológiák, 
szakmai etika, szakszerű hivatásgyakorlás.
A hallgatók a következőkhöz hasonló feladatokat 
kaptak: keresés a Google „Keresés kép alapján” 
funkciójával; előfizetett adatbázisban végzett keresés 
csonkolás és a Boole-algebra alkalmazásával; könyv-
re, folyóiratcikkre vagy weboldalra történő hivatko-
zások készítése különböző hivatkozási stílusokban, 
Google Dokumentum szerkesztése; videó beillesztése 
személyes honlapra.
Százharmincegy hallgató négy féléves oktatását kö-
vetően az elért készségszintet mérő teszt, az előzetes 
teszt és hallgatói kurzusértékelések alapján a projekt 
eredményesnek bizonyult.
Követő kérdőíves felmérés is készült, amelyet a kur-
zusokon részt vett, de még nem végzett hallgatók 
27%-a küldött vissza. Harminckilenc százalék úgy 
látta, hogy tanulmányai elején alacsonyabbak voltak 
könyvtári és technológiai készségei, mint társaié, míg 
35% velük azonosnak, 26% náluk jobbnak ítélte kész-
ségszintjét. Száz százalékos volt az egyetértés abban, 
hogy a kurzus elérte azt a célt, hogy egy szintre hozza 
a hallgatók készségeit, 96% pedig úgy érezte, hogy 
a kurzus hatékony volt a további tanulmányokhoz 
szükséges alapok kialakításában. A hallgatók szerint 
a weboldalak, hivatkozások és infografikák készíté-
se, blog készítése, grafikai dizájn eszközök és a nyílt 
hozzáféréshez kötődő programok használata, vala-
mint az információkeresés voltak a legfontosabbnak 
tekintett készségek, amelyeket elsajátítottak.

(Koltay Tibor)

21/2018

VeRBaKel, ellen – GROOTVELD, Marajan: ‘Essentials 
4 Data Support’ : five years’ experience with data man-
agement training. – Bibliogr. In: IFLA journal. – 42. (2016) 
4., p. 278-283.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

„Essentials 4 data support”. Egy adatkezelési képzés öt-
éves tapasztalatai

Adatfeldolgozás; Információs műveltség; Kutatás infor-
mációellátása; Továbbképzés

2011 végén kutatási adatok kezelésével kapcsolatos 
kurzust indított egy holland cég. 2014-ben a kur-
zust átdolgozták három intézmény együttműködé-
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se keretében. A tanfolyamot az úgynevezett „data 
supporter”-ek, azaz az adatokkal foglalkozó segítő 
szakemberek (könyvtárosok, információtechnoló-
gusok) számára indították el. Ezek a szakemberek a 
kutatókat segítik az adatok tárolása, kezelése, archi-
válása és megosztása során. 2016 májusára összesen 
170-en végeztek a tanfolyamon.
A tanfolyam oktatási anyagai angol és holland 
nyelven állnak rendelkezésre. A teljes kurzus két 
kontaktnapból áll, amelyek között hat hét telik el. 
Ezalatt a hallgatók ismerkednek az online tanulási 
környezettel, feladatokat végeznek el és töltenek fel, 
és egy fórumon visszajelzést adnak hallgatótársaik 
számára. A kurzus ún. online+ változata keretében 
önállóan tanulnak, igénybe véve a nyílt fórum lehe-
tőségeit. A csak online kurzus résztvevői pedig saját 
tempóban tanulhatnak, de a közösségi média lehe-
tőségei nélkül.
A két kontaktnap közötti hat hétben a hallgatók in-
tenzív kapcsolatban vannak konzultáns segítőikkel, 
a coachokkal. Gyakorlati szakemberek számolnak 
be nekik problémáikról és a megoldásokról. Az adat-
kezelés megtervezése szintén fontos része a temati-
kának. A második kontaktnapon ismét előadásokra 
kerül sor, és ekkor mutatják be a hallgatók prezentá-
cióikat. A coachok rendszeresen összehívják a volt 

hallgatókat, akik beszámolnak arról, milyen eredmé-
nyeket értek el.
Az adatkezelési képzéshez a következő kompetenci-
ák lényegesek: az információtechnológia hatékony 
használata, vállalkozó kedv az adatokkal kapcsolatos 
szolgáltatások javítása érdekében, a kutatási adatok 
fontosságának felismerése a tudományos kutatásban, 
konzultációs és együttműködési készségek, operatív 
készségek. A képzés jelenlegi verziója a kutatási cik-
lus köré van szervezve. A tananyagban számos külső 
link található jó gyakorlatokhoz, meghatározásokhoz 
és további hasznos olvasmányokhoz.
A tanfolyamnak a tapasztalatok alapján utóbb kidol-
gozták egy olyan változatát is, amelyet „házhoz visz-
nek”, és amely rugalmasan igazítható a megrendelő 
intézmények igényeihez.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 18, 55, 67

Konferenciák

Lásd 50

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

Nemzeti könyvtárak

22/2018

JacoBs, Stephanie: Zeichen – Bücher – Netze : das 
Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Na-
tionalbibliothek In: Bibliothek. – 41. (2017) 2., p. 202-
212.
Res. angol nyelven

Jelek – könyvek – hálózatok: a Német Nemzeti Könyvtár 
Könyv- és Írásmúzeuma

Kiállítás; Könyvmúzeum; Könyvtárépület -nemzeti; Nem-
zeti könyvtár

A könyv- és médiatörténeti emlékek gyűjtése, kiál-
lítása és tudományos feldolgozása a Német Könyv- 
és Írásmúzeum feladata. A munka középpontjában 
a sokarcú és -funkciójú könyv áll – még a digitális 
hálózatok világába való átmenet után is. A múzeum 
a könyvkultúra és a médiatörténet tudományos do-
kumentációs központja, de kiállításai és múzeumpe-
dagógiai programjai révén a kulturális nevelés élő 
színhelye is, s ezeket közvetíti látogatóinak.

(Autoref.)

Lásd még 36
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Felsôoktatási könyvtárak

23/2018

cURRy, Robert: Makerspaces : a beneficial new service 
for academic libraries?. – Bibliogr. In: Library review. – 
66. (2017) 4/5., p. 201-212.

Alkotóterek: hasznos új szolgáltatás a felsőoktatási 
könyvtárakban is?

Felsőoktatási könyvtár; Információs műveltség; Informá-
ciótechnológia; oktatás információellátása
A tanulmány célja bemutatni az alkotóterek (maker-
spa ces) lehetőségét, hogy új oktatási térként működ-
jenek a felsőoktatási könyvtárakban. Ez a kutatás két 
kulcsfontosságú kérdést tesz fel: Hogyan lehet tanulni 
az alkotóterekben? Mit tud hozzátenni az alkotótér 
az egyetemi könyvtári szolgáltatások hatékony szer-
vezéséhez és támogatásához? 
A szakirodalom áttekintése után három, alkotóte-
ret működtető észak-amerikai egyetemi könyvtáros 
online fórumáról származó adatok elemzése követ-
kezik, majd a téma oktatáselméletét és filozófiáját 
tárgyalja a szerző. Három átfogó tanulási témát emel 
ki: a tapasztalati tanulást (Dewey, 1909; Kolb, 1984), 
a gyakorlati közösségeket (Lave és Wenger, 1991) és 
a társadalmi tanuláson alapuló (Bandura, 1997) ered-
ményességet. Az említett három amerikai könyvtáros 
számára szervezett egyhetes online fórum részletes 
és informatív adatokat szolgáltatott. A szélesebb 
társadalmi tényezőket is megvizsgálták, ideértve az 
alkotóterek – mint a közösséget és az egyéneket for-
máló és erősítő kreatív terek – potenciális közösségi 
értékét. A cikk az első a felsőoktatásban, amelyik az 
alkotóterek lehetséges pedagógiai értékeiről szól, és 
arról a speciális segítségről, amit az egyetemi könyv-
tárak nyújthatnak, ha úgy döntenek, otthont adnak 
egy ilyen alkotótérnek (ahol persze információs és 
digitális műveltség oktatása folyik, és a kritikai gon-
dolkodásra is felkészíthetik a diákokat).

(Autoref.)

24/2018

Johnston, Gail: LaptopsAnytime : meeting students’ 
need for equipment loans through self-serve kiosks In: 
Computers in libraries. – 37. (2017) 6., p. 4-9.

LaptopsAnytime: önkiszolgáló gépkölcsönző automaták 
az egyetemi hallgatók igényeinek kielégítésére

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Igény; Kölcsön-
zés; számítógép

Sok egyetemi könyvtár szembesül a hallgatóknak a 
kényelmes technológiával szembeni növekvő elvá-
rásaival, közéjük tartozik a Texas A&M University-
Commerce campusán lévő Gee Könyvtár. A főkönyv-
tárhoz tartozik a campus fő számítógépközpontjaként 
működő információs köztér (information commons). 
Ez utóbbi terheltségének csökkentésére először asz-
tali számítógép-állomásokat helyeztek üzembe, majd 
megindult a laptopok kölcsönzése. Kezdetben egy 
gépet csak 4 órára lehetett kivenni, és csak a könyv-
tárban lehetett használni. Az egyetemen sok ingázó 
és ún. nem hagyományos hallgató van (akik már 
dolgoznak, vagy szülői feladatokat látnak el, és nem 
tudnak órákat tölteni a könyvtárban).
Az információs központ vezetője egy, a videoköl-
csön zőhöz hasonló laptopkölcsönző kioszk reklámja 
alapján kezdte a piackutatást. Legmegfelelőbbnek a 
LaptopsAnytime piacvezető céget találták. A projekt 
2013 őszén indult 12 laptoppal és 12 tárolóhellyel. 
Nem sokkal később még 12 laptopot kellett ven-
ni, hogy a kioszkban mindig legyen kölcsönözhető 
gép. Egy laptop feltöltéséhez (elemek cseréjéhez) 
mindössze 15 perc szükséges. Ennek köszönhetően 
a laptopokat már egy napra lehetett kivenni (valójá-
ban a következő nap 24 óráig), és ki lehetett vinni a 
könyvtárból. A népszerű szolgáltatás újabb kioszkkal 
bővült: a campus központjában, forgalmas helyen 
található hallgatói központban 2014 őszén egy 12 
laptopot és 12 tárolót tartalmazó kioszkot helyeztek 
üzembe, és hamarosan itt is még 12 laptopot kellett 
venni. Az információs központ vezetője látja, ha a 
hallgatói központ automatájában kevés az elvihető 
gépek száma, és fel tudja tölteni a kioszkot.
A hallgatói központba tervezett kioszkba a könyvtár-
ban kölcsönözhetőktől eltérő típusú laptopokat kellett 
venni, annak megfelelő sínekkel; ezért a hallgatóknak 
a gépet oda kellett visszavinni, ahol kivették. 2014 
őszén a könyvtárba is került még egy kioszk az előző-
től eltérő laptoptípusokkal, így a hallgatók már több 
helyre tudták visszavinni a gépeket.
Mielőtt egy könyvtár hasonló beruházásba fog, érde-
mes átgondolni a következőket:

pénzügyi kérdések, ár: fenntartási költségek, új lap- –
topok vétele (mivel a gépek általában 3 évenként 
elhasználódnak), szervizszerződés;
biztonságos, kezelhető hely kiválasztása: a könyv- –
tárban a kioszk a tájékoztató pult közelében van, 
a hallgatói központban forgalmas, biztonsági ka-
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merákkal felszerelt helyen; minden kioszkban 
van beépített kamera; a telepítéshez áramforrás és 
Ethernet kapcsolat szükséges;
használói csoport: a kioszkokat csak a diákok  –
használhatják, az oktatók az ügyfélszolgálatnál 
kölcsönözhetnek laptopokat. A használók jogo-
sultságához diákigazolványra van szükség, és alá 
kell írniuk, hogy tudomásul veszik a szolgáltatás 
feltételeit, beleértve a felelősséget az elvesztésért 
és a károkozásért;
indításkor az új szolgáltatás bemutatása: a kioszk  –
működését a Gee Könyvtár egy rendezvény kere-
tében mutatta be a meghívottaknak.

Tapasztalatok 3 év után:
statisztikák, felmérések, a LIBQUAL+ kommentek  –
bizonyítják, hogy a hallgatók nagyon elégedettek 
a szolgáltatással;
az igényeket soha nem lehet kielégíteni: újabb és  –
újabb, eltérő típusú gépeket kell venni, amelyek-
hez új sínek kellenek; cserébe a diákok bármelyik 
gépet bárhová visszavihetik;
ha egy könyvtár laptopkölcsönzést tervez, a leg- –
megfelelőbb szolgáltató kiválasztásához alapos 
piackutatás szükséges;
tisztázni kell a projekt költségeinek fedezését: a  –
Gee Könyvtár 2017-ben a campus hallgatói szol-
gáltatási díjaiból kérte a finanszírozást;
a campuson a projekt jóváhagyásáért felelős veze- –
tőknek feltétlenül látniuk kell, hogy a könyvtár ala-
posan felkészült, meg kell mutatni a kioszkok leen-
dő helyeit, a tervezett biztonsági intézkedéseket.

(Viszocsekné Péteri Éva)

25/2018

Keyes, Kelsey: Welcoming spaces : supporting parent-
ing students at the academic library. – Bibliogr. In: the 
journal of academic librarianship. – 43. (2017) 4., p. 319-
328.

Barátságos terek: kisgyermekes hallgatók segítése felső-
oktatási könyvtárakban

Egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár; Igény; Sza-
bály zat -könyvtári

A felsőoktatási könyvtárak sokféle hallgatót szolgál-
nak ki, de sokszor figyelmen kívül hagyják a kisgyer-
mekes diákokat. Azok a hallgatók, akik szükségből 
vagy szándékosan gyermekükkel együtt mennek a 
könyvtárba, sajátos igényekkel rendelkeznek. Ezek-

nek a hallgatóknak a kiszolgálása, akik nehézségek-
kel szembesülnek a főiskolán és a diploma meg-
szerzése során, elsőbbséget kellene, hogy élvezzen 
a felsőoktatási könyvtárakban. Ha segítséget kapnak, 
jobban tudnak tanulmányaikra összpontosítani, tudo-
mányos céljaikat elérni, és csökkenthető lemorzsoló-
dási arányuk. A cikk anekdotikus bizonyítékok fel-
rajzolásával kezdődik, majd áttekinti a kisgyermekes 
hallgatókról szóló szakirodalmat. Ezután vizsgálja és 
elemzi a nagy amerikai egyetemek könyvtárainak kis-
gyermekekre vonatkozó szabályzatait. Az egyetemi 
könyvtárak fele nem rendelkezik erről a kérdésről, 
s van néhány, amelyik nem enged be felügyelettel 
sem gyermeket a könyvtárba, míg néhány könyvtár 
megengedő, és helyiségeket is biztosít gyermekek 
számára. A vizsgálatból kiderül, hogy a felsőoktatá-
si könyvtárak még mindig tudnak fejlődni kulcsfon-
tosságú területeken. A cikk végezetül megoldásokat 
kínál arra vonatkozóan, miképpen tudná egy felső-
oktatási könyvtár a kisgyermekes diákokat szolgálni 
különböző térbeli és pénzügyi korlátok közepette, 
valamint azokra a potenciális aggályokra is rávilágít, 
amelyek visszatarthatják a könyvtárakat az egyete-
mi közösség e csoportjának a kiszolgálásától. Ezt az 
elemzést kiegészíthetik a könyvtárakkal folytatott 
további vizsgálatok arról, hogyan dolgozták ki sza-
bályzatukat és hajtották azt végre, illetve interjúk a 
kisgyermekes hallgatókkal arról, mit szeretnének, és 
mire volna szükségük a felsőoktatási könyvtárban.

(Autoref.)

26/2018

PARROTT, Justin: Communication and collaboration in 
library technical services : a case study of New york Uni-
versity in Abu Dabhi. – Bibliogr. In: New review of aca-
demic librarianship. – 22. (2016) 2-3., p. 294-303.

A könyvtári feldolgozó részlegek kommunikációja és 
együttműködése: esettanulmány a New york-i Egyetem 
Abu-Dzabi campusáról

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -nemzetközi; Esetta-
nulmány; Feldolgozó munka; Kommunikáció -személyze-
ten belül

A New York-i Egyetem (NYU) hatalmas intézmény 
több mint 50 ezer hallgatóval, 6 kontinensen működő 
11 távoli helyszínnel és két nemzetközi campusszal. 
Abu-Dzabiban a campus 2010-ben létesült, jelenleg 
250 oktatója és 880 hallgatója van. A NYU-ből az 
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Abu-Dzabi Könyvtárban 31 fő dolgozik: 10 amerikai, 
oktatói státuszú könyvtáros és 21 nemzetközi szak-
ember. A könyvtár feldolgozó munkáját a New York-i 
feldolgozó központból, a KARMS-ból (Knowledge 
Access and Resource Management) irányítják, ahol a 
több mint 70 munkatársból 16 oktatói státuszú könyv-
táros. A KARMS feldolgozó egységének, a GPU-nak 
(Global Processing Unit) a feladata az Abu-Dzabiba 
küldendő anyagok beszerzése és katalogizálása. 
Ugyancsak a GPU szolgálja ki a 2013 szeptemberé-
ben Sanghajban nyitott campust.
Abu-Dzabiban az induláskor nem volt az alapvető 
munkafolyamatokért (szerzeményezés, katalogizálás) 
felelős szakember, ezért először olyan alapszolgál-
tatásokat indítottak, mint a hozzáférés, kölcsönzés 
és a tájékoztatás; a kommunikáció a KARMS GPU 
és Abu-Dzabi között még egy év elteltével sem volt 
megfelelő. Az okot a személyes kapcsolatok hiányá-
ban látták, ezért a feldolgozó munkához értő, a GPU 
és Abu-Dzabi közötti munkafolyamat javításáért fe-
lelős könyvtáros alkalmazása mellett döntöttek. Az 
új státusz hatékonyságának fokozása érdekében a 
2012 őszén kiválasztott amerikai szakember 3 hóna-
pot töltött a NYU-n. Ezalatt megismerte a könyvtári 
feldolgozási folyamatokat, az Aleph rendszert és több 
témakört érintő tréningen vett részt.
Az új szakember és a GPU vezetője lettek a kapcso-
lattartó személyek, az őket összekötő kommunikáci-
ós vonalat megerősítették. A katalógusrekordokat a 
NYU küldi vagy az OCLC-ből letöltve és példány-
adatokkal kiegészítve, vagy idegen nyelv esetén saját 
feldolgozásban. A kapcsolattartók felelősek a napi 
feldolgozásért, a könyvtár megfelelő szervezeti egy-
ségeibe történő továbbításért és a felmerülő kérdések 
megválaszolásáért.
Meg kellett tanulni az e-mail hatékony használatát, 
ehhez a New-York-i tréning jó alapul szolgált. Az 
e-mail azonban sokszor bizonytalan, a címzett félre-
értheti, különösen, ha a küldő nem angol anyanyelvű 
vagy más kultúrában nőtt fel. A szakirodalom bizo-
nyítja, hogy a számítógépes kommunikációban is a 
személyes kapcsolatok a legfontosabbak. Az e-mail 
másolatküldő funkciójával már több címzettel, könyv-
tárossal lehet kommunikálni.
Bonyolultabb kérdések esetén, mint a költségvetés 
vagy a munkafolyamat módosítása, a személyes kap-
csolattartáshoz a Skype-ot használták. Ez kisebb cso-
portok kommunikációját is lehetővé teszi, beleértve 
az érdekelt osztályok bekapcsolódását. Csoportos be-
szélgetést tartottak olyankor is, ha új munkatárs jött, 
és szükségessé vált új kapcsolatok kiépítése.

A kommunikáció és a munkafolyamatok stabili-
zálódásával a két felelős némileg decentralizálta a 
kapcsolattartást, egyes feladatokat a partnereikkel 
közvetlenül együtt dolgozó asszisztensekre bíztak, 
az e-mailekből pedig másolatot kaptak. A 8 órás 
időeltolódás és az eltérő hétvégi pihenőnapok miatt 
a sürgős választ igénylő kérdések megválaszolására 
bevezették az e-mailek esténkénti és hétvégenkénti 
ellenőrzését, bonyolultabb kérdések esetén a Skype 
használatát, akár a könyvtáros otthonából is.
A NYU telephelyei közötti globális könyvtári szol-
gáltatások integrálása az egyetem egyik stratégiai 
célja lett, amelyhez elengedhetetlen a legjobb kom-
munikációs gyakorlat kialakítása annak érdekében, 
hogy leküzdjék az időzónák, a hozzáférés és a mű-
szaki kompatibilitás okozta kihívásokat. Az e célra, a 
14 helyszín képviselőiből 2015-ben alakult bizottság 
30 kommunikációs és információmegosztó eszközt 
értékelt; további feladata lesz az egyes helyek sajátos 
igényeihez igazítható, legjobb gyakorlatok gyűjtemé-
nyének fejlesztése.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 12, 44, 52, 56, 59, 61, 65, 66, 67

Közmûvelôdési könyvtárak

27/2018

caVanagh, Michael John: Are community-managed li-
braries effective? In: library management. – 38. (2017) 
4/5., p. 226-236.

Hatékonyak-e az önkéntesekkel működő könyvtárak?

Hatékonyság; Könyvtáros -társadalmi munkás; Közmű-
velődési könyvtár

A tanulmány célja, hogy feltárja a közösség által 
kezelt könyvtárak (community-managed libraries, 
CMLs) hatékonyságát Angliában; nyomon követi 
történetüket, és megvizsgálja, mi a bizonyíték ha-
tékonyságukra. Az önkéntesekre és a könyvtárve-
zetőkre kiterjedő kvantitatív kutatás (webes kérdő-
ívek) alapján a tanulmány megállapítja (1) a nyújtott 
szolgáltatások körét, (2) az önkéntesek képzésének 
szükségességét és mértékét, (3) azokat a kritériumo-
kat, amelyekkel a könyvtár hatékonysága mérhető, 
és (4) milyen mértékben képesek az önkéntesek által 
kezelt könyvtárak teljesíteni ezeket a kritériumokat. 
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A tanulmány a kínált szolgáltatások sokféleségét és 
a képzések időtartamának különböző hosszúságát 
tapasztalta tarka variációban. Ezenkívül jelentős kü-
lönbségeket tapasztalt a kutatásban részt vevők vé-
leménye és prioritásai között a különböző hatékony-
sági kritériumok relatív fontossága és a könyvtárak 
e kritériumoknak való megfelelése tekintetében. A 
tanulmányból származó bizonyítékok arra utalnak, 
hogy az önkéntesekkel működő könyvtárak háló-
zata töredékes és inkonzisztens. Ennek legfőbb oka 
a helyhatósági támogatás eltérő módja és szintje. 
A cikk azt a következtetést vonja le ebből, hogy az 
országos irányelvek és a következetesen alkalma-
zott szakmai tanácsadás hiánya okozhatja ezeket a 
különbségeket, és ajánlja a walesi közkönyvtárak 
(Welsh Public Libraries) által alkalmazott megol-
dásokat, amelyek modellértékűnek tekinthetők. E 
kutatási eredmények a politikai döntéshozatalra is 
hatással lehetnek, amennyiben újra bevezetésre kerül 
a szabványos/minőségi keretrendszer a szolgáltatások 
színvonalkülönbségének csökkentése érdekében. Az 
eredmények hasznosak azoknak a helyi hatóságoknak 
is, amelyek önkéntesek által kezelt könyvtári modell 
bevezetését tervezik. 

(Autoref.)

28/2018

Johnson, Ted – Van haRen, casey – hJoRting, 
Miche le: Sharing our library facility : Prescott Valley Arizo-
na Public Library In: Public library quarterly. – 36. (2017) 
2., p. 154-166.

Könyvtári terek megosztása a Prescott Valley-i Városi 
Könyvtárban

Együttműködés -helyi; Kapcsolat intézményekkel; Könyv-
tárépület -közművelődési; Városi könyvtár

Amikor a Prescott Valley-i Városi Könyvtár 2009-
ben új épületet kapott, az intézmény működésében 
is gyökeres változás állt be: addig ugyanis tíz éven 
át a városháza harmadik emeletét foglalták el, ami 
alacsony láthatósággal járt – az új épület azonban, 
amelyet a környékbeli kialudt vulkánról, a Glassford 
Hillről mintáztak, vonzó turisztikai látványosság. A 
könyvtár az új helyén több kívánt lenni, mint köny-
vek összessége, ezért megnyitotta kapuit a legkü-
lönbözőbb környékbeli egyesületek, szervezetek 
előtt, amit részben a gazdasági kényszer szült, rész-
ben a közösségépítés célja vezérelt. A belső tereket 

e könyvtár esetében két csoportba sorolhatjuk: az 
épület középső, vulkáni kúpra emlékeztető szárnya 
hivatalosan az önkormányzat parkokért és szabad-
időért felelős részlege alá tartozik – noha az üzemel-
tetésért a könyvtár felel –, az itteni teremhasználati 
díjak kérdésében pedig a városháza dönt. Az oldal-
só épületszárny a könyvtáré, itt bármilyen esemény 
megszervezése díjmentes. Az összes rendezvényter-
met időpont-egyeztetés után használhatják a könyv-
tárral kapcsolatba lépő szervezetek, amelyek között 
találunk veteránegyesületet, helyi írók társaságát, 
jogsegélyszolgálatot és kézimunkakört is.
A „kúp” 250 főt befogadó, projektorokkal, mikrofo-
nokkal, beépített kamerákkal felszerelt nagytermé-
nek használatában az önkormányzat élvez előnyt, de 
gyakran rendez itt könyvbemutatót vagy koncertet a 
könyvtár is. Egy emelettel feljebb találjuk az úgy-
nevezett Kristálytermet, ami pazar kilátással rendel-
kező, 120 fő befogadására alkalmas, konyhával is 
ellátott helyiség, amely otthont adott már felolvasó-
színháznak és véradásnak is. Az épület tetején lévő 
terasz kibérelhető privát bulikra vagy fogadásokra, 
de a könyvtár tartott már ott például gyerekeknek 
szóló csillagvizsgálást is. A tetőteraszt rossz időjárási 
körülmények esetén, illetve éjszakára lezárják, a biz-
tonságot és a közintézményhez illő használatot pedig 
két térfigyelő kamera hivatott garantálni.
A klasszikus könyvtári terek között, az oldalsó épü-
letszárnyban találjuk a vulkán metafora alapján „tá-
borhelynek” nevezett szobákat, amiket ki-ki kedve 
szerint használhat egyéni vagy csoportos tanulásra, 
találkozókra vagy rendezvényekre – itt nincs szükség 
időpontfoglalásra sem. A számítógéptermek is mindig 
mindenki rendelkezésére állnak, de van külön számí-
tógéplabor is, ahol például képzéseket tartanak vagy 
álláskeresőknek segítenek. A további rendezvény-
termekről a következőket emelhetjük ki: a gyerekek 
programszobájának és a tizenévesek udvarának ren-
dezvényeiért a gyermek- és ifjúsági könyvtárosok a 
felelősek; a családfakutató szoba egyszerre ad otthont 
a genealógiával kapcsolatos gyűjteménynek, illet-
ve a délelőtti és az esti órákban rendezvényeknek; 
a digitális médialabor a diákok és a vállalkozások 
munkáját segíti hang-, kép- és videoszerkesztésre 
alkalmas eszközökkel. A legújabb speciális tér pedig 
az üzleti inkubátornak szánt, interaktív táblával és 
3D-s nyomtatóval felszerelt Glassford Hill-terem, a 
Northern Arizona University–Yavapai-jal és a megyei 
vállalkozásfejlesztő központtal való együttműködés 
gyümölcse.
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A szerzők ismertetik egy 2015-ös állami pályázat 
keretében megvalósított rendezvénysorozat tapasz-
talatait is: az Osher Lifelong Learning Institute-tal 
együttműködve szervezett összesen 17 program 
1007 látogatót hozott, ám nem valósult meg mara-
déktalanul a két partnerintézmény közönsége közötti 
vegyülés. Összességében véve így is sikerült új lá-
togatókat vonzani: a felmérések szerint a résztvevők 
31,33%-a nem volt addig beiratkozva, 34,49%-uk 
pe dig használó volt ugyan, de korábban nem járt 
ren dez vényeken.
Fontos felismernünk, hogy a könyvtárnak nemcsak a 
gyűjteménye, hanem a terei is a közösség erőforrásául 
szolgálnak. Kimondhatjuk, hogy magunkban állva, 
saját erőből nem boldogulhatunk: a nyitott, befoga-
dó tér ugyanúgy hozzátartozik az együttműködésen 
alapuló, korszerű közkönyvtár eszményéhez, mint a 
gördülékeny szolgáltatások és a (digitális) írástudás-
fejlesztő programok.

(Szabó Piroska)

29/2018

Mcconnell, Bridget: Making it happen in Glasgow : a 
vision for Glasgow libraries In: Public library quarterly. – 
36. (2017) 2., p. 136-153.

A glasgow-i könyvtárak megújulása

Együttműködés -helyi; Felmérés; Használó; Igénykutatás 
könyvtári szolgáltatásokra; Könyvtári hálózat; Középtávú 
terv; Városi könyvtár

A költségvetési megszorítások, a csökkenő látogatott-
sági adatok, a felhasználói igények változása egytől 
egyig olyan tényezők, amelyek általánosan érintik 
a könyvtárakat. A glasgow-i könyvtárosok öt évvel 
ezelőtt úgy döntöttek, hogy továbbra is a közösségi 
élet központjaként szeretnének működni, ennek ér-
dekében nyilvános konzultációra hívták olvasóikat, 
az alkalmazottakat, együttműködő partnereiket, és 
igyekeztek megszólítani azokat is, akik nem beirat-
kozott olvasói a helyi könyvtáraknak, köztük a hátrá-
nyos helyzetű és kisebbségi csoportokat is. Kérdőíves 
felmérésükkel személyesen és virtuálisan mintegy 
3000 embert értek el. Jövőképüket, könyvtárfejlesz-
tési koncepciójukat a bejövő válaszok, a nemzetközi 
trendek, a könyvtári szakemberek véleménye, vala-
mint fókuszcsoport bevonásával alakították ki.
A felmérés tanúsága szerint a jelenlegi könyvtárhasz-
nálóknak általánosan pozitív benyomásaik vannak a 

helyi könyvtárakról és azok személyzetéről, sőt szen-
vedélyesen elkötelezettek a könyvtáruk jövőbeli mű-
ködésével kapcsolatban. A legtöbben fontosnak tart-
ják a fizikailag kézbe vehető dokumentumokat, de az 
elektronikus dokumentumok iránti igény is jelentős. 
A könyvtárat közösségi csomópontként jellemzik, a 
használat során a helyben nyújtott szolgáltatásai és az 
elhelyezkedése a meghatározóak. Ami a könyvtárat 
nem használókat illeti, körükben igény mutatkozik az 
esti és hétvégi hosszabb nyitva tartásra, az e-köny-
vekre, egy jó kávéra olvasás közben és korlátlan, szé-
les sávú internet-hozzáférésre. A partnerintézmények 
részéről elmondható, hogy bizonytalanok a könyvtári 
szolgáltatásokkal és a könyvtár működési területé-
vel kapcsolatban. Végül a munkatársak véleménye 
szerint a könyvtárnak szociális, közösségi bázisnak 
kellene lennie mind a hátrányos helyzetű helyi közös-
ségek, mind az újonnan betelepülők számára.
A kiértékelés során a fő következtetés az volt, hogy 
a célközönség nem ismeri a könyvtár szolgáltatása-
it, mert nem jut el hozzájuk kellő mennyiségű in-
formáció. Ezért kijelöltek hat olyan területet, ahol 
szeretnének változásokat elérni az elkövetkezendő 
időszakban, így az olvasás, az információszolgáltatás, 
a digitalizálás, a könyvtári terek, valamint az iskolai 
könyvtárakkal és a helyi Mitchell Könyvtárral való 
szorosabb kapcsolat tekintetében. Emellett a követke-
ző alapelveket is kiemelték: egyenjogúság és befoga-
dás, könnyen kezelhetőség, minőség, megbízhatóság, 
támogatás, együttműködés a partnerintézményekkel 
és a használókkal, valamint személyzetfejlesztés.
A felmérés nyomán folytatódott a könyvtári terek fel-
újítása Glasgow-ban. A megújulás részeként közelebb 
viszik a programokat a közönséghez, a rendezvények 
partneri együttműködések révén túlnyúlnak a könyv-
tár hagyományos terein. Már a legkisebbeknek és az 
újszülötteknek is lehetőséget biztosítanak a beiratko-
zásra, tereiket alkalmassá teszik a szülők és gyerme-
keik számára a tartalmas és kényelmes időtöltésre. A 
rászoruló lakosoknak egészségügyi ismeretterjesztő 
és prevenciós programokat rendeznek, segítik a be-
vándorlók beilleszkedését a közösségi életbe. Part-
nereikkel közösen lépnek fel az olvasás népszerűsíté-
séért, emellett növelik gyűjteményüknek azt a részét, 
amely online is hozzáférhető. Aktívan használják a 
közösségimédia-felületeiket, hogy még inkább része-
sei lehessenek a glasgow-i polgárok hétköznapjainak. 
Arra törekednek, hogy együtt változzanak használó-
ik igényeivel, mert így lesznek megkerülhetetlenek 
mind szakmailag, mind társadalmilag. Már nem a 
fennmaradásért akarnak küzdeni. A szemléletváltás 
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talán gazdaságilag is meg fog térülni, hiszen azt az 
intézményt, amelynek a neve benne van a köztudat-
ban, bezárni aligha lehet.

(Horváth Adrienn)

30/2018

PRESSLEy, Tara: Public libraries, serious mental illness, 
and homelessness : a survey of public librarians In: Pub-
lic library quarterly. – 36. (2017) 1., p. 61-76.

Közkönyvtárak, súlyos mentális betegségek és hajlékta-
lanság

Beteg olvasó; Felmérés; Közművelődési könyvtár; Hátrá-
nyos társadalmi helyzetű olvasó

A mentális betegségek az amerikai felnőtt lakosság 
18,1%-át érintik, ebből súlyos mentális betegséggel 
– értve ezalatt a skizofréniát, a bipoláris zavart és a 
depressziót – kb. 4,2%-uk küzd. Az aktív pszicho-
tikus epizódokkal küzdők helyzetét sok esetben a 
hajléktalanság is súlyosbítja. Viselkedésük a köz-
könyvtárak dolgozói és olvasói számára kényel-
metlenséget okoz, különösen az ellátatlan betegek 
esetében. Emiatt fontos az elvárt olvasói viselkedés 
egyértelmű előírása a könyvtárakban, illetve szükség 
esetén a külső segítségkérés.
A skizofrénia tünetei közé sorolhatók a tévképzetek, 
hallucinációk és/vagy a gondolkodás zavarai. A bi-
poláris zavar mániás és depresszív tünetek váltako-
zásában nyilvánul meg: a mániás epizódra jellemző a 
követhetetlen, csapongó, gyors beszéd, a depresszív 
hangulat ezzel szemben az érdeklődés hiányával, 
motiválatlansággal jár, ami sokszor öngyilkos gon-
dolatokkal egészül ki. Optimizmusra ad okot, hogy 
gyógyszeres kezeléssel és pszichoterápiával a men-
tális betegségek tünetmentessé tehetők. A felépülést 
segítik az olyan tényezők, mint az általános egészség, 
az otthon, a célok és a közösség.
A cikkben ismertetett felmérés célja annak feltárása 
volt, hogy a közkönyvtári dolgozók miként észlelik a 
mentális betegséggel küzdő és/vagy hajléktalan olva-
sóikat. A vizsgálat az Egyesült Államok 7 különböző 
államából 557 könyvtáros által megválaszolt kérdőív 
alapján történt, de a mintavételt torzítja, hogy Észak-
Karolina felülreprezentáltan szerepelt, az egyesületi 
tagsággal nem rendelkező könyvtárosok pedig alul-
reprezentáltak voltak. A megkérdezettek 95%-a talál-
kozott már az olvasók között hajléktalan emberekkel, 
72%-uk pedig úgy becsülte, hogy olvasóik 1–10%-a 
hajléktalan. Számos könyvtáros beszámolt róla, hogy 

tart a mentális betegek és hajléktalanok esetleges 
erőszakosságától, és nem érzi magát biztonságban 
a jelenlétükben. Szeretne segíteni, ugyanakkor bi-
zonytalan, miként tegye. A válaszokból az is kiderült, 
nem egyértelmű, pontosan mi az elvárt viselkedés a 
könyvtárakban. Ami a könyvtárosok felkészültségét 
illeti, a felmérésben részt vett könyvtárosok 45%-a 
rendelkezik valamilyen ismerettel a mentális betegsé-
gek terén, de szívesen venne részt ezzel kapcsolatos 
továbbképzésen. A megkérdezettek 70%-a jelezte, 
hogy kifejezetten érdeklődik a téma iránt. Csupán 3 
könyvtáros válaszolta azt, hogy részt vett már olyan 
képzésen, mely a pszichiátriai betegségekkel küzdő 
olvasókkal való együttműködésről szólt. Mindezek 
alapján leszűrhető, hogy szükség van célzott to-
vábbképzési programokra annak érdekében, hogy a 
könyvtárosok megismerjék, hogyan bánjanak ezek-
kel az olvasókkal, és miként irányítsák őket tovább 
a szociális és egészségügyi ellátórendszerhez. Az 
Amerikai Könyvtáros Egyesületen belül működő 
Association of Specialized and Cooperative Library 
Agencies (ASCLA) útmutató megírását szorgalmaz-
ta, mely segít a könyvtárosoknak a kérdésben, három 
alapvető területet határozva meg: a diszkrimináció 
csökkentésére irányuló munkát, az információk meg-
osztását és programok szervezését.
A könyvtári dolgozók érzékenyítése segíthet a men-
tális betegségekkel és hajléktalansággal összefüggő 
negatív spirál megtörésében, ehhez pedig nélkülöz-
hetetlen az aktív együttműködés az egészségügyi 
ellátórendszerrel és a szociális munkásokkal. Ez az 
alábbi módokon történhet: proaktív szerepet vállal-
va célzott programok kínálatával, intézményközi 
együttműködéssel, felvilágosító tevékenységgel, 
kommunikációs érzékenyítéssel, ezáltal az érintettek 
megbélyegzettségének felszámolásával. Egy oktatá-
si program megalkotása segíthetne a gyakorlatba is 
átültetni mindezen ismereteket.

(Csikász-Nagy Ágnes)

Lásd még 9, 58, 68

Mozgókönyvtárak

31/2018

LUNDGREN, Kirsten – toetZKe, Katrin: Stadt – Land 
– Bus. Mobil und flexibel : Fahrbüchereien erfüllten in 
städtischen und ländlichen Gebieten ganz unterschiedli-
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che aufgaben In: BuB. – 69. (2017) 8-9., p. 484-489.
Res. angol és francia nyelven

Város – vidék – busz. A mozgókönyvtárak eltérő feladatai 
a városokban és vidéken

Mozgókönyvtár

Németországban jelenleg 89 mozgókönyvtári prog-
ram létezik 102 járművel. Körülbelül egyharmaduk 
nagy vidéki területeken működik, ahol kistelepülések 
vannak – többnek 5000-nél kevesebb lakosa van –, 
melyek nem tudnak könyvtárat fenntartani. A vidéki 
mozgókönyvtárak általában önállóak, míg a városiak 
egy nagyobb könyvtári hálózat részét képezik. Vala-
mennyi mozgókönyvtár magas színvonalú szolgálta-
tást nyújt, különféle szakosodással; a különbség csak 
a részletekben és a finanszírozás mértékében van. 
Általánosságban elmondható, hogy a vidéki moz-
gókönyvtárak feladata a kulturális forrásokhoz való 
hozzáférés város és a vidék közötti szakadékának mi-
nimalizálása. Ezzel szemben a városias területeken a 
mozgókönyvtárak a fiókkönyvtárakhoz hasonlítanak, 
és gyakran hosszabb ideig maradnak egy-egy meg-
állóban. Bár a mozgókönyvtárak többsége minden 
korosztály és sokféle érdeklődésű olvasó számára a 
teljes könyvtári kínálatot nyújtja, némelyik csak az 
iskoláknak szolgáltat irodalmat. Sok iskolában és 
óvodában a mozgókönyvtár rendszeres meglátoga-
tása a tanterv állandó része. A mozgókönyvtár haté-
konyan és közvetlenül tud válaszolni a felhasználói 
csoportok igényeire. Így a mozgókönyvtár egyedi 
formája optimális költség-haszon arányban tesz ele-
get küldetésének.

(Autoref.)

Tudományos és szakkönyvtárak

32/2018

KocheR-licheM, Katharina: Die Steiermärkische 
Landesbibliothek im neuen Joanneumsviertel In: Bibli-
othek. – 41. (2017) 2., p. 167-174.
Res. angol nyelven

A Stájerországi Tartományi Könyvtár a grazi új Joanneum 
negyedben

Könyvtárépület -tudományos és szakkönyvtári; Könyvtár-
történet -nemzeti; Regionális könyvtár

Stájerország Tartományi Könyvtára Ausztria legna-
gyobb és legrégebbi tartományi könyvtára, Johann 
főherceg alapította 1811-ben olvasási intézmény-
ként. A könyvtár ma hatásos kortárs építészeti kör-
nyezetben nyíltan és átláthatóan működő nyilvános 
és általános tudományos könyvtár. Rendezvényeivel, 
felolvasásokkal és kiállításaival, középiskolások és 
egyetemisták számára tartott könyvtárismertetőivel, 
valamint gyermek- és ifjúsági rendezvényeivel szol-
gálja a tartomány közönségét.

(Autoref.)

Lásd még 12, 44, 51

Egyházi könyvtárak

33/2018

MaRin, Raluca Persida: Indagine sulle biblioteche vald-
esi in Italia : caratteristiche, problematiche e prospettive 
future. – Bibliogr. In: AIB studi. – 57. (2017) 1., p. 127-
149.
Res. angol nyelven

A valdensek olaszországi könyvtárai: jellemzőik, gondjaik 
és jövőbeli perspektíváik

Egyházi könyvtár; Felmérés

A valdensek olaszországi könyvárait még senki nem 
tanulmányozta. A cikk részletesen ismerteti a könyv-
tárak jellemzőit, kiterjesztve a felmérést a legrégibb 
gyűjteményekre és az éppen alakulókra is. A kutatás 
kiindulópontját a különböző forrásokból és módszer-
rel (telefonos interjúk, elektronikus levélváltások, 
online adatbázisokban végzett keresések révén) gyűj-
tött adatok képezték. A vizsgálat lehetővé tette azon 
könyvtárak felderítését és értékelését is, melyek nem 
nyilvánosak, ám helyi környezetükkel összevetve 
komoly értéket képviselnek. Az elemzésből a fejlő-
dés különböző fázisaiban lévő könyvtárak gazdag és 
komplex összképe rajzolódik ki. A valdens kulturális 
örökség szempontjából meghatározó történelmi pil-
lanatban végzett kutatás újradefiniálhatja a valdens 
könyvtárak jövőjét is.

(Autoref.)
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Állomány, állományalakítás

34/2018

ROUED-CUNLIFFE, Henriette: Collection building 
amongst heritage amateurs. – Bibliogr. In: collection 
building. – 36. (2017) 3., p. 108-114.

Gyűjteményépítés és az amatőr örökségkutatók

helyismereti munka; információkeresés; Kulturális örök-
ség; Szabadidő felhasználása

A könyvtár- és információtudomány és azon belül a 
gyűjteményépítés egyre inkább foglalkozik a digi-
talizálással, a digitális gyűjteményekkel és az elekt-
ronikus formában született tartalmak gyűjtésével. 
Az amatőr örökségkutatók azok a személyek, akik 
anyagi ellenszolgáltatás és szakirányú képzettség 
nélkül, érdeklődésük által vezéreltetve foglalkoznak 
a kulturális örökség szempontjából jelentős tárgyi 
vagy szellemi emlékekkel.
Az amatőr örökségkutatóknak több csoportja is van, 
akik hozzájárulhatnak a kulturális örökség emléke-
inek feltárásához. Az amatőr régészek vagy fémde-
tektoros kincskeresők által feltárt emlékekről szóló 
adatbázis létrehozását tűzte ki célul a PAS (Portable 
Antiquities Scheme – Hordozható Régiségek Ösz-
szeállítás) kezdeményezés. A családfakutatók által 
összegyűjtött tartalmakról szintén számos digitális 
repozitórium született, amelyekben a többi kutató 
munkáját elősegítő adatokat (dátumok, helyek, ne-
vek stb.) vagy szövegeket, képeket tesznek közzé. Az 
amatőr helytörténészek közösségei gyakran eleve kö-
tődnek valamilyen közgyűjteményhez, és a kutatásaik 
eredménye valamilyen formában bekerül a múzeum, 
könyvtár, levéltár vagy galéria állományába.
A fentieken túl is vannak olyan területek (kutatási te-
rületek, modellek vagy elméletek), amelyek releván-
sak lehetnek a gyűjteményépítés szempontjából.
Az SLP (serious leisure perspective – komoly sza-
badidős perspektíva) lényege, hogy az amatőrök ko-
molyan elmélyednek egy-egy területen, így képesek 
jelentősen hozzájárulni az adott tudományterület 
fejlődéséhez. Az amatőr örökségkutatók lehetnek 
ebben a megközelítésben megfigyelők, olvasók és 

akár aktív tudósok is, akik tudományos adatokat 
gyűjtenek.
Az ELIS (everyday life information seeking – min-
dennapi információkeresés) az információs viselke-
dés kutatásának olyan területe, amely a szakmai élet 
helyett a mindennapi élethez szükséges informáci-
ók keresésére koncentrál, de gyakran kapcsolódik 
olyan hobbikhoz is, mint a családfakutatás vagy a 
gasztronómia.
A PIM (personal information management – szemé-
lyes információszervezés) az információ megtalálá-
sára, megtartására, megszervezésére és fenntartására 
irányuló tevékenység, olyan készségek összessége, 
amelyekkel az emberek képesek tartalmaikat meg-
őrizni és kezelni.
A crowdsourcing kisebb feladatokat szervez ki közös-
ségek számára. Ennek a párja a nichesourcing, amely 
pedig éppen egy szűk – meghatározott szakértelem-
mel bíró – réteget kíván bevonni bizonyos felada-
tok elvégzésébe (pl. kéziratos szövegekről leiratok 
készítése). A crowdsourcing feladatok egyszerűek, 
mennyiség létrehozására irányulnak, a bevont közös-
séget pedig az anonimitás és heterogenitás jellemzi. 
A nichesourcing feladatok összetettek, minőség lét-
rehozását célozzák, a bevont közösségtől pedig egy 
területen való nagy szakértelmet feltételeznek.
A részvételi örökség (participatory heritage) egy 
újabb terület, amely a részvételi kultúrára és a rész-
vételre alapozó múzeumokra épít. A fókuszában a 
részt vevő használó van, aki számos formában (pl. 
anyagilag vagy akár a szakértelmével) hozzájárulhat 
egy-egy közgyűjtemény működéséhez.
A kapcsolódó szakirodalom áttekintését követően 
megállapítható, hogy az egyes területek között je-
lentős átfedések vannak. Például a családfakutatás 
és az ELIS, valamint a crowdsourcing között; az 
ELIS és a PIM között, vagy az amatőr régészek és 
az SLP között.

(Tóth Máté)

Lásd még 11

Munkafolyamatok és szolgáltatások
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Állományvédelem

35/2018

süess, Ruth: Erarbeitung von Bestands-Notfallunter-
lagen. – Bibliogr. lábjegyzetben In: aBi-technik. – 37. 
(2017) 1., p. 12-20.
Res. angol nyelven

Katasztrófa-elhárítási terv kidolgozása a könyvtárban

Elemi károk; Munkaszervezés; Tervezés

Aligha kétséges, hogy a megőrző funkciót ellátó 
könyvtárak és más gyűjtést végző intézmények ese-
tében szükség van katasztrófa-elhárítási és állomány-
mentési tervre, de a szakirodalomban is rendszere-
sen olvasható, milyen fontosak ezek. Ennek ellenére 
számos könyvtárnak ma sincs aktuális terve, melyet 
vészhelyzet esetén előhúzhat a fiókból. A cikk egy 
ilyen állományvédelmi dokumentum elkészítésének 
folyamatát mutatja be, s az alkotó szemszögéből írja 
le a St. Galleni Egyetemi Könyvtár számára készített 
vészforgatókönyveket.

(Autoref.)

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

36/2018

TUIDER, Bernhard: Die Sammlung für Plansprachen und 
das Esperantomuseum des Österreichischen Nationalbi-
bliothek: Geschichte, Bestand und Projekte In: Bibliothek. 
– 41. (2017) 2., p. 185-192.
Res. angol nyelven

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Mesterséges Nyelvek Gyűj-
teménye és Eszperantó Múzeuma

Eszperantó irodalom; Idegen nyelvű irodalom; Külön gyűj-
te mény; Nemzeti könyvtár

Az Eszperantó Múzeumot és a Mesterséges Nyelvek 
Gyűjteményét 1927-ben alapították magánegyesület-
ként. 1928-ban már az Osztrák Nemzeti Könyvtár 
(ÖNB) különgyűjteményeként működött. Az alapító 
Hugo Steiner volt, de a múzeumalapítás ötlete Felix 
Zamenhoftól származott. Könyvek és folyóiratok 

mellett fotókat, tárgyakat, plakátokat és kéziratokat 
is gyűjtöttek. (Az ünnepélyes megnyitóra 1929. au-
gusztus 1-jén került sor.) Az Anschlußt követően a 
német titkosrendőrség bezárta, anyagát lefoglalta, 
de elszállítani nem tudta, mivel az ÖNB tulajdona 
volt. Ládákba csomagolva sértetlenül vészelte át a 
második világháborút.
1947-ben nyitották meg újra, és fejlesztették tovább; 
az akkor 3000 kötet 1993-ra már 20 ezerre nőtt. 
2001-ben, amikor dr. Johanna Raichinger lett az 
ÖNB főigazgatója, új korszak kezdődött az Eszpe-
rantó Múzeum és a gyűjtemény számára: 2009-ben 
kapott végleges helyet a belvárosban. Az új helyen 
megoldódott a raktározás gondja, gyorsan emelke-
dett a látogatók száma, nőtt a biztonság, javultak a 
megőrzés feltételei. (Az állomány 40 ezer röplap, 35 
ezer könyv, 25 ezer lapkivágat, 22 ezer fotó és ne-
gatív, 10 ezer kézirat, 3700 újság- és folyóiratcím, 
3000 muzeális tárgy, 1500 plakát és 850 audiovizu-
ális dokumentum.)
Napjainkra a gyűjtemény már korszerű, szolgáltatás-
központú információs és kutatóközpont lett modern 
célokkal, melyek több projekt során valósulnak meg. 
1996 és 2005 között lezajlott a könyvek, folyóiratok 
és hírlapok elektronikus katalogizálása. Katalógusa, 
a Trovanto az ÖNB (https://www.onb.ac.at/) kataló-
gusának, a Quicksearchnek a része. (A tárgyszavak 
német és eszperantó nyelven szerepelnek.) 2013 óta 
a gyűjtemény 50 ezer tétele kereshető a képkata-
lógusban (Bildarchiv Austria). Minden tétel írásos 
információkat is tartalmaz a képek mellett. (A még 
nem digitalizált állományrészeket az olvasóterem-
ben érhetik el az érdeklődők.) A kereshetőség érde-
kében a gyűjteményes kötetek tartalomjegyzékeit is 
digitalizálták.
Kiemelt figyelmet szenteltek a korai eszperantó fo-
lyóiratok, nyomtatványok és hangfelvételek digitali-
zálásának. 2017 áprilisáig 70 folyóirat (kb. 700 évfo-
lyam), 7300 fénykép, 2200 képeslap, 2500 muzeális 
tárgy és 800 plakát digitalizálására került sor.
Az ÖNB Eszperantó Múzeuma (https://www.onb.
ac.at/museen/esperantomuseum/) a legrégebbi nyelvi 
múzeumok egyike. Kiállítása újszerű, a mozgalom 
130 évét tárja modern eszközökkel látogatói elé, akik 
olyan mesterséges nyelvekkel is megismerkedhetnek, 
mint a volapük, az ido vagy az interlingua.

(Murányi Lajos)
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37/2018

VENUDA, Fabio: Le raccolte di documenti personali : 
uno studio per la ricerca e la valorizzazione. – Bibliogr. a 
jegyzetekben In: AIB studi. – 57. (2017) 1., p. 63-78.
Res. angol nyelven

A személyes dokumentumok gyűjteményeinek tanulmá-
nyozásáról és fejlesztéséről

Gépi dokumentumleírás; Feldolgozó munka; Hagyaték; 
Közgyűjtemény; Magánkönyvtár

A személyes gyűjtemények mind megjelenésük, 
mind rendeltetésük, mind pedig használati módjuk 
szempontjából különféle dokumentumokból tevőd-
nek össze. Az iratok, könyvek – amelyek maguk is 
„irattá” válhatnak –, személyes tárgyak együttesen 
alkotnak egy egyedülálló személyes dokumentum-
gyűjteményt. Ezek a gyűjtemények gyakran szétszó-
ródnak, illetve egyes darabjaik külön utakon indulnak 
el a gyűjteményt megszerző intézményeken belül. 
Szakterülettől függetlenül az ilyen gyűjteményekkel 
foglalkozó kutatókat a dokumentumok a maguk ösz-
szességében érdeklik, ezért a kutatáshoz nem elég a 
dokumentum korrekt leírása és azonosítása, hanem 
ki kell térni a kontextusra is, feltárva a gyűjtemény 
dokumentumai közötti összefüggéseket.
A cikk célja, hogy leírja az ilyen gyűjtemények 
természetét, rámutasson a kutatás szükségleteire 
és meghatározza azokat a jellemzőket, amelyekkel 
rendelkeznie kell egy, a szükségletek kielégítésére 
alkalmas informatikai eszköznek: gyűjtse össze és 
gazdagítsa az intézményi adatokat, kapcsolja ösz-
sze az adatkezelő rendszerekben rögzített adatokat a 
gyűjtemény dokumentumainak tartalmával, alkossa 
újra a létező kapcsolatokat és tegye lehetővé a kuta-
tó számára, hogy új, nem magától értetődő, nem várt 
kapcsolatokat fedezzen fel. A tanulmány alapvetően 
a milánói egyetemen az idők folyamán beszerzett 
számos személyes gyűjteményt veszi figyelembe, 
felvetve a projekt más intézményekre való kiterjesz-
tésének lehetőségét is.

(Autoref.)

Lásd még 51, 63, 64

Raktározás

38/2018

loKatis, Siegfried: Giftschränke im Leseland : die Sper-
rmagazine der DDR unter besonderer Berücksichtigung 
der Deutschen Bücherei In: Zeitschrift für Bibliothek-
swesen und Bibliographie. – 64. (2017) 3-4., p. 133-144.
Res. angol nyelven

Zárt raktárak az NDK-ban, különös tekintettel a Deutsche 
Büchereire

Hozzáférhetőség; Könyvtártörténet -nemzeti; Nemzeti 
könyvtár; Olvasáskorlátozás; Zárt anyag

A politikai rendszer változása a két diktatúra ural-
ta 20. századi Németországban mindig bizonyos 
könyvek elzárásával és elpusztításával járt, először 
1933-ban és 1945-ben, de 1990 után is. Az NDK-s 
időszakban nemcsak a szövetséges győztes államok 
által elítélt nemzetiszocialista és militarista, de hama-
rosan az „elhajló” kommunista irodalom és valameny-
nyi nyugati könyv is a „méregszekrénybe” került, és 
ellenállhatatlan vonzereje miatt a „titokban olvasó” 
számára az olvasás világában a tiltott gyümölcs szim-
bóluma lett. A dolgozat a lipcsei Deutsche Bücherei 
nemzetiszocialista korszakát vizsgálja, hogy tisztázza 
azt a homályos összefüggést, mely az állam előírta 
gyűjtési feladat és a cenzori funkció között létezett. 
A Szovjet Megszállási Zónában (SBZ) a Deutsche 
Bücherei lett a tiltott irodalom tára és a méregszek-
rény rendszerének csírája, amely hamarosan más 
könyvtárakra is „átterjedt”. A cikk megvizsgálja a 
hozzáférés „játékszabályait” és a hallgatás kommu-
nista rítusának kialakulását, különösen a Központi 
Bizottság Marxizmus-Leninizmus Intézetének misz-
tikus világát. A megosztott Németország kontextu-
sában a nagykönyvtárak azt kettős feladatot kapták, 
hogy nagyszámú könyvet elzárjanak, miközben lehe-
tővé tették az ellenőrzött „tudományos” célú haszná-
latot, miközben mind a kiválasztás kritériumai, mind 
a hozzáférés szabályai mások és mások volt könyv-
táranként. Végül betekintést kapunk a Deutsche 
Bücherei legendás „méregtornyába” is. 

(Autoref.)

Feldolgozó munka
Lásd 2, 34, 37
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Információkeresés

39/2018

castellUcci, Paola: Formiche virtuali o virtuose? : 
Verso un’etica dell’accesso. – Bibliogr. a jegyzetekben In: 
AIB studi. – 57. (2017) 1., p. 51-62.
Res. angol nyelven

Információkeresés hangyaútvonalakon: a hozzáférés eti-
kája felé

Használói szokások; Hozzáférhetőség; Információkere-
sés; Könyvtárosetika

A „hangyaboly optimalizálásnak” (ant colony 
optimization – ACO) nevezett technológia a mes-
terséges intelligencia területén belül a rajok elmé-
letéhez tartozik, és a felhasználók nagy tömegének 
az információhoz jutás során mutatott viselkedését 
hasznosítja, akár tudományos, akár hétköznapi céllal 
keresnek forrásokat a világhálón. Komplex algorit-
musok révén követi nyomon a felhasználók által az 
információkeresési folyamat során kibocsátott „di-
gitális feronomokat” annak érdekében, hogy a ke-
resőmotorok hatékonyabban/eredményesebben tud-
janak irányt mutatni a következő, ugyanarra a célra 
„vadászó” használók számára. Ám ha az eredmény 
minden bizonnyal kielégítő is a relevancia és a fon-
tosság tekintetében, kérdések merülnek fel a további 
hatások körül. Ezek a kutatást és tájékozódást segítő, 
irányító-eligazító algoritmusok lehetnek igen „haté-
konyak”, rendkívül „performatívak”, de nem szük-
ségszerűen „helyesek”. Ez a szempont tehát komoly 
kockázatokat rejt, ha a technológiát az OPAC-okhoz 
és a digitális könyvtárakhoz való hozzáférés során 
alkalmazzák.
Az ACO rendszerek a hangyaboly metaforáján ala-
pulnak: a hangyák viselkedése egyforma, előre lát-
ható, racionális, tehát algoritmusokkal lemásolható, 
amelyek „jól működnek”. Másrészt nem szabad meg-
feledkeznünk arról, hogy a hangyaboly képét Norbert 
Wiener már 1950-ben disztópikus értelemben hasz-
nálta. Ezért elemezni és értékelni kell a kutatásnak és 
tájékozódásnak irányt szabó algoritmusok politikai 
aspektusát, hiszen figyelmen kívül hagyják a sza-
badság, az autonómia alapelvét, végső soron pedig 
az egyéni „hangya” eredetiségét.

(Autoref.)

40/2018

GARCIA-RIVADULLA, Sandra: Personalization vs. pri-
vacy : an inevitable trade-off?. – Bibliogr. In: IFLA journal. 
– 42. (2016) 3., p. 227-238.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Személyre szabás kontra adatvédelem: elkerülhetetlen 
kompromisszum?

Adatvédelem; Gépi információkeresési rendszer; Internet

A cikk az online adatvédelem és a személyre sza-
bás kérdését vizsgálja az internet és egyéb elérhető 
technológiák új lehetőségeinek a fényében. A kereső-
motorok és a közösségi hálózatok egyre inkább sze-
mélyre szabják a keresés eredményeit, a hirdetéseket 
és a kapcsolati hálókat, így minden felhasználónak 
egyedi élményt nyújtanak. Edward Snowden kiszi-
várogtatási ügye óta az embereket jobban érdekli, 
milyen adatokat gyűjt össze róluk egy harmadik fél, 
és milyen okból. Annak ellenére, hogy aggódnak, az 
emberek még mindig nem védik magánéletüket, és 
hajlandóak bizalmasabb adataikat is megadni. Egy 
olyan online világban, ahol minden napról napra sze-
mélyre szabottabb, és minden tevékenység nyomon 
követhető, tárolható, elemezhető és felhasználható a 
szolgáltatók és a kormányok számára, hol húzható 
meg a vonal a személyre szabás, a megfigyelés és 
az emberi jogok között?

(Autoref.)

41/2018

SCHWIEDER, David: Low-effort information searching 
: the heuristic information-seeking toolkit. – Bibliogr. In: 
Behavioral & social sciences librarian. – 35. (2016) 4., p. 
171-187.

Heurisztikus információkeresési eszköztár a kis erőfeszí-
tést igénylő információkereséshez

Gépi információkeresési rendszer; Használói szokások; 
hatékonyság; információkeresés

Bár a könyvtárosok általában a hatékony, de nagy 
erőfeszítést igénylő információkeresési stratégiákat 
propagálják, a kis erőfeszítést igénylő keresésnek a 
jelenleginél rendszerezettebb és koordinált formája 
is hasznos lehet. Ésszerű ugyanis, hogy csak annyi 
energiát fektessünk a keresésbe, amennyi hasznot az 
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várhatóan hozni fog. Ha tehát az eredményekről fel-
tételezzük, hogy azok jelentősége nagy lesz, akkor 
érdemes időt és fáradságot nem kímélve megpróbál-
nunk pontos és lehetőség szerint teljes információkat 
kapni. Ha viszont a téma kevésbé fontos, a várható 
haszon alacsony, vagy kevés kockázattal jár, ha nem 
megfelelő információt kapunk, akkor a kis erőfeszí-
tést igénylő keresés is megfelelhet, ezért az ilyen stra-
tégiákat széles körben használják. Hasonló a helyzet, 
ha egyszeri, nem ismétlődő keresésről van szó. Ha 
viszont többször keresünk ugyanabban a témában, 
ha a hozzá kötődő tanulás vagy fejlesztés költséges, 
akkor a nagy erőfeszítést igénylő keresési stratégiákat 
célszerű alkalmaznunk. Aki információsan túlterhelt, 
az – a keresés fontosságától függetlenül – sokszor az 
ilyen keresést választja.
A kis erőfeszítést igénylő stratégiákat heurisztikus-
nak is nevezhetjük, mivel az ötleteket vagy másoktól 
vesszük, vagy az információ megkeresésére használt 
eszközök kényelmi funkcióit használjuk. Egyetemi 
hallgatók például az évfolyamtársaik által talált szak-
irodalmi információk alapján vizsgálódnak tovább. A 
kutatók és oktatók körében pedig szinte törvényszerű, 
hogy a pályatársaik által kiválasztott információkra 
építenek kereséseikben. A rendszerek kínálta heu-
risztikák példája az, amikor a Google – alternatívákat 
kínálva – kiegészíti a beírt szókezdeteket.
A kis erőfeszítést igénylő kereséshez általában egy-
szerű, főként egyablakos keresést nyújtó eszközöket 
használunk, amelyek lehetnek discovery rendszerek 
vagy keresőmotorok, mindenekelőtt a Google és a 
Google Scholar. Anélkül, hogy a Google keresőinek 
használata mellett korteskednénk, látnunk kell, hogy 
azok fejlettebbek, mint a discovery rendszerek, sőt 
az utóbbiak továbbfejlesztéséhez mintákat is adnak. 
Google kereséseinket pontosabbá tehetjük orszá-
gok, országkódok, fájltípusok, domének (pl. .gov) 
a Libguides szoftver segítségével elkészített könyv-
tári kutatási (információkeresési) segédanyagok és/
vagy könyvtárak nevének a keresőablakba való be-
írásával.
Az egyetemi könyvtárakban azonban szükség van 
arra, hogy az ilyen, kis erőfeszítést igénylő keresések 
sikerességét szervezett módon, praktikus stratégiák 
kialakításával támogassuk.

(Koltay Tibor)

Lásd még 57

Olvasószolgálat, tájékoztató munka
Lásd 19, 42, 53

Kölcsönzés
Lásd 24

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

42/2018

RaBina, Debbie – DRABINSKI, emily – PARADISE, lau-
rin: Information needs in prisons and jails : a discourse 
analytic approach. – Bibliogr. In: Libri. – 66. (2016) 4., p. 
291-302.

Az információs igények vizsgálata az amerikai büntetés-
végrehajtási intézetek fogvatartottjai körében

Börtönkönyvtár; Felmérés; Hátrányos társadalmi hely-
zetű olvasó; Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; 
Referensz

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 
által kiadott adatok szerint 2014-ben összesen több 
mint 2,2 millió fogvatartott volt az USA börtöne-
iben. A fogva tartott emberek információhoz való 
hozzáférése igen korlátozott, ugyanakkor a New 
York Public Library (NYPL) egyedülálló levelező 
referensz szolgáltatása jelentős mértékben segíti a 
börtönlakók információs igényének kiszolgálását. A 
NYPL 2013 szeptembere és 2015 májusa között 290 
levélben feladott referensz kérdést válaszolt meg, 
amelyeket a tanulmány szerzői diskurzuselemzési 
módszerekkel vizsgáltak.
A vizsgálat első fázisában azonosították és adatbá-
zisba rendezték a feladók és leveleik meghatározott 
adatait: a kiszabott szabadságvesztés időtartamát, 
a szabadulásig hátralévő időt, a börtön nevét, a 
fogvatartott rasszát, születési idejét, illetve a kérdés 
leadása és megválaszolása közt eltelt időt. A vizsgá-
lat második fázisában, miután betűhíven begépelték 
a levelek tartalmát, kielemezték azt az Atlas.ti tarta-
lomelemző szoftver segítségével. A feltett kérdéseket 
természetes nyelvű tartalomjelölő kódokkal látták el, 
azután a kódok segítségével tematikus csoportokba 
rendezték őket. Mivel a levelek gyakran tartalmaztak 
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összetett kérdéseket, a kérdések száma jócskán meg-
haladta a levelekét. A kérdések természete alapján két 
kérdéscsoportot különböztettek meg a kutatás során. 
Az egyik a hétköznapi élettel kapcsolatos gyakorlati 
jellegű kérdések, a másik az úgynevezett rekreációs 
jellegű kérdések köre. A 903 db beérkezett kérdés kö-
zül 589 (65,3%) gyakorlati jellegűnek, 312 (34,5%) 
rekreációs jellegűnek, 2 (0,2%) pedig meghatározat-
lan jellegűnek bizonyult. A fogvatartottak által fel-
tett kérdéseket tartalmuk szerint további 9 csoportba 
osztották: adatkérés (pl. a CBS TV elérhetősége), 
munkavállalás (munkalehetőségek, vállalkozás in-
dítása), jogi információ, szociális ellátórendszer (pl. 
társadalombiztosítás, szociális támogatás), általá-
nos tájékoztatás (pl. életrajzi adatok, történelmi és 
földrajzi kérdések), szórakozás (pl. sporttal, zeneta-
nulással kapcsolatos kérdések), vallás és spirituali-
tás (pl. kereszténységgel, iszlámmal, sátánizmussal 
kapcsolatos kérdések), lakhatás (pl. alacsony jöve-
delmű embereknek fenntartott átmeneti szállások-
kal, hajléktalanszállókkal kapcsolatos információk), 
hivatalos engedélyek (pl. jogosítvány megszerzése). 
Az egyes csoportok természetesen további alcsopor-
tokra tagolódnak, lehetővé téve egészen szofisztikált 
kimutatásokat.
Habár a NYPL fogvatartottak számára biztosított 
könyvtári szolgáltatását nem igazán népszerűsítik és 

közvetlenül csupán a Rikers Island-i büntetés-végre-
hajtási intézetben érhető el, mégis rendszeresen ér-
keznek referensz levelek a New York állam területén 
lévő többi börtönből, sőt az ország más államaiban 
lévő börtönökből is, a szolgáltatás híre ugyanis szó-
beszéd útján terjed a fogvatartottak közt.
Aki igénybe veszi a szolgáltatást, a NYPL munkatár-
sai által elküldött válaszlevél mellé egy 5 kérdést tar-
talmazó képeslapot is kap. A fogvatartottak a kérdé-
sek megválaszolásával és a képeslap visszaküldésével 
véleményezhetik a szolgáltatás színvonalát, melynek 
során szabad szöveges értékelésre is lehetőség van. A 
statisztika szerint a fogvatartottak túlnyomó többsége 
elégedett a referensz szolgáltatás minőségével.
A tanulmány fő megállapítása: a NYPL levelező 
referensz szolgáltatásához érkező információs igé-
nyekből jól látszik, hogy a börtönből való kikerülés 
utáni élettel, a majdani lakhatási és munkavállalá-
si lehetőségekkel kapcsolatos kérdések teszik ki a 
felmerülő kérdések 65%-át, tehát a fogvatartottak 
információs szükségleteinek jelentős részét maga a 
büntetés-végrehajtási intézet teremti meg.

(Tóth Béla István)

Lásd még 14, 30

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek

Kutatás és termelés  
információellátása

43/2018

Koltay Tibor: Data governance, data literacy and the 
management of data qualitiy. – Bibliogr. In: IFLA journal. 
– 42. (2016) 4., p. 278-283.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Adatkormányzás, adatírástudásés az adatminőség keze-
lése

Adatfeldolgozás; Információs műveltség; Kutatás infor-
mációellátása

Az adatkormányzás és az adatírástudás olyan infor-
mációs szakemberek tudásbázisának két fontos építő-
eleme, akik az adatintenzív kutatások támogatásával 
foglalkoznak, és mindkettő tárgya az adatminőség 
és a kutatási adatok kezelése. Az adatkormányzás 
alkalmazása a kutatási adatok kezelésének folyama-
tában és az adatírástudás oktatásában segít a döntési 
területek leírásában és a döntéshozatal elszámoltatha-
tóságának a meghatározásában. Az adatkormányzás 
felhasználása előnyös, mivel szabványosított, megis-
mételhető folyamatokon alapuló szolgáltatás, és azért 
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hozták létre, hogy átláthatóvá tegye az adatokkal kap-
csolatos folyamatokat, és a csökkentse a költségeket. 
Emellett hasznos is, mivel szabályokra, szabályzatok-
ra, szabványokra, döntéshozatali jogokra, felelősségi 
körökre és végrehajtási módszerekre utal. Ezért, bár 
vállalati környezetben nagyobb figyelmet kapott, 
és a vele kapcsolatos készségek közül néhányat a 
könyvtárosok már elsajátítottak, az adatkormányzásra 
vonatkozó tudás alapvető a kutatási adatok szolgál-
tatásaiban, különösen azért, mert a kutatási adatok 
szolgáltatásának valamennyi szintjén megjelenik, és 
alkalmazható Big Data esetében is.

(Autoref.)

44/2018

Koltay Tibor: Research 2.0 and Research Data Serv-
ices in academic and research libraries : priority issues. 
– Bibliogr. In: library management. – 38. (2017) 6/7., p. 
345-353.

Melyek a prioritásai a Kutatás 2.0 és a kutatási adatok 
felsőoktatási és a szakkönyvtárakban történő szolgálta-
tásának?

Felsőoktatási könyvtár; Információs műveltség; Kutatás 
információellátása; Kutatásnyilvántartás; Tudományos és 
szakkönyvtárak

A 2014 és 2016 között publikált szakirodalom átte-
kintése azt mutatja, hogy a tudományos tevékenység 
új paradigmája, a Kutatás 2.0 eltérő mértékben hat 
a különböző országokban és helyi környezetekben. 
Ettől függetlenül, adatintenzív természete folytán a 
könyvtárak is szerepet kaphatnak megvalósításában, 
amelyhez a könyvtárosoknak meg kell keresniük 
azokat az új szolgáltatásokat, amelyeket más szer-
vezetek nem vagy csak részben, esetleg nem kellő 
színvonalon nyújtanak. Ezek együttese, vagyis a 
kutatási adatok szolgáltatása többféle, közvetlenül 
vagy közvetve, részben a könyvtárra tartozó tevé-
kenységet foglal magában úgy, hogy figyelemmel 
kell lennie az adatok (önmagában is összetett) mi-
nőségére. Ezek közé a tevékenységek közé tartozik 
a kutatási adatok kezelése, az adatok gondozásának 
(eltérő hatókörű és eltérően elnevezett) válfajai, az 
adatokra való szabványosított hivatkozás, valamint 
az adatírástudás oktatása.
A könyvtárak által jelenleg nyújtott szolgáltatások 
többsége tájékoztatási természetű, tehát segíti a ku-
tatókat adatok megtalálásában és az adatokra való 

hivatkozásban. A technikainak nevezhető szolgálta-
tások keretében a könyvtárak például metaadatokat 
szolgáltatnak és a repozitóriumokba történő adatfel-
töltéshez nyújtanak segítséget. Fontos feladatuk a 
kutatási adatok kezelése terén a bevált gyakorlatok 
népszerűsítése.
Az adatírástudás oktatásának célközönségét a jövő 
kutatói, tehát a hallgatók jelentik, azonban a könyv-
tárosoknak maguknak is el kell sajátítaniuk az 
adatírástudás készségeit, különös tekintettel arra, 
hogy ezek szükségesek a kutatókat segítő könyvtári 
feladatok ellátásához is. Az adatírástudás közeli ro-
kona az információs írástudásnak. Birtokában képes-
sé válhatunk arra, hogy az adatokat információvá és 
használható tudássá alakítsuk, mivel képesek leszünk 
adatokat elérni, interpretálni, kritikai személettel ér-
tékelni, kezelni és etikusan felhasználni. Kiemelten 
fontos része ugyanakkor az adatminőség szem előtt 
tartása, ide értve az adatforrások megbízhatóságát és 
hibamentességét, amit már az adatok gyűjtésekor is 
vizsgálnunk kell.

(Koltay Tibor)

45/2018

sesaRtic, ana – TÖWE, Matthias: Research data serv-
ices at eth-Bibliothek. – Bibliogr. In: IFLA journal. – 42. 
(2016) 4., p. 254-291.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Kutatási adatokkal kapcsolatos szolgáltatások a zürichi 
ETH könyvtárában

Adatfeldolgozás; Egyetemi könyvtár -műszaki; Kutatás 
információellátása; Megőrzés

A kutatási adatok kezelése egész életciklusukon ke-
resztül az adatok hatékony megosztásának és hosz-
szú távú megőrzésének alapja. A zürichi műegyetem 
(ETH) könyvtárában ez megvalósul, mivel a könyv-
tár segíti az elméleti kérdések tisztázását, képzést és 
szolgáltatásokat nyújt az adatok publikálásával és 
megőrzésével kapcsolatban. Szorosan együttműködik 
a kutatókkal, ami mindkét fél, a kutatók és a könyvtár 
számára egyaránt tanulságos.
Ezen a területen a könyvtáron kívül más egyetemi 
szolgáltatók is működnek (információtechnológiai, 
kutatási és tárolási részlegek stb.). Az ETH gyakor-
lata azt mutatja, hogy a használók számára érdemes 
egyetlen szolgáltatási pontot kialakítani, amely a 
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használót szükség esetén átirányítja a kérdésben ille-
tékes és kompetens helyre. Az ETH Digital Curation 
Office például a megőrzés koncepcionális és mű-
szaki kérdéseivel foglalkozik, a kutatók számára az 
adatkezelésben és az adatok közreadásában nyújt 
segítséget.
Az ETH-n a hallgatók, a doktoranduszok és a kuta-
tók számára a kritikus gondolkodást oktató kurzus 
keretében megtanítják, hogyan hozzanak megfelelő 
információkkal alátámasztva döntést a kutatási ada-
tok kezeléséről. Ezenkívül különböző csoportok és 
tanszékek számára az igényekhez szabott kurzusokat 
(kiselőadásokat, egynapos képzéseket) is kínálnak. A 
kutatási adatok kezelésének tematikáját egyes esetek-
ben a kutatási etikával és a tudományos publikálással 
kapcsolatos oktatás kereteibe illesztik be.
Ma már a pályázati támogatások odaítélésének felté-
tele, hogy a tervezett projekt tartalmazzon adatkezelé-
si tervet, amelyet a pályázat várható hatásának egyik 
elemeként vesznek figyelembe. Nyolc svájci egyetem 
közös projektjének (Data Life-Cycle Management, 
DLCM) egyik jelentős eredménye az adatkezelési 
terv kidolgozása, amely az adatok későbbi publiká-
lását és a megőrzésüket is tekintetbe vette. Ez a terv 
a kutatók számára is hasznosítható.
Az adatok aktív kezelése átfogó feladat, amely az 
adatok teljes életciklusát felöleli, beleértve a kezde-
ti időszakot is, amikor az adatok még nem statiku-
sak, elemzésük folyamatban van. Az ETH-ban ezt 
az openBIS szoftverplatform segítségével végzik, 
amelyhez elektronikus laboratóriumi nyilvántartó 
(ELN) és laboratóriumi információkezelő (LIMS) 

rendszert illesztettek. Tervezik, hogy összekapcsolják 
az openBIS rendszert az ETH adatarchívumával.
Az ETH könyvtára 2014 óta vállal központi szerepet 
a kutatási adatok publikálásában és megőrzésében. 
Elsősorban az ETH-hoz kapcsolódó tudományos 
és kulturális örökség (ETH-s kutatási és igazgatási 
adatok, az egyetemi archívum adatai, az ETH könyv-
tárának digitális és digitalizált tartalmai) megőrzését 
tűzte ki célul. Hosszú távú megőrzésre az Ex-Libris 
Rosetta rendszerét használják. Amikor a kutatók le-
tétbe helyezik az adatokat az archívumban, ők hatá-
rozhatják meg a hozzáférési jogokat. Automatizált 
beadás jelenleg csak a könyvtári tartalom (a digitali-
zált ritka könyvek mesterfájljai és a kortárs történelmi 
archívum) esetében működik. A beszolgáltatott fájlo-
kat nem teszik azonnal közzé. Az adatok előállítója 
például embargót határozhat meg, vagy más módon 
korlátozhatja a hozzáférést. A kutatási adatok beadá-
sának munkafolyamatai jelenleg a többi kiadványtí-
pustól függetlenek. Az ETH könyvtárának digitális 
kiadványokkal foglalkozó részlege iránymutatást ad 
a formátumokra és a megőrzésre vonatkozóan.
A kutatókkal való szoros együttműködés és kommu-
nikáció a szolgáltatások szerves része. A tudomány 
gyors fejlődése miatt ezen a téren állandó tanulásra 
és innovációra van szükség. A kutatási adatok ke-
zelése a jövőben egyre fontosabb szerepet tölt be a 
tantervekben.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 11, 56, 71

Vezetés, irányítás
Általános kérdések

46/2018

DüREN, Petra: Change communication can be so simple! 
: the empathic change communication style In: library 
management. – 37. (2016) 8/9., p. 398-409.

A változáskommunikáció lehet egyszerű! Az együttérző 
változáskommunikációs stílus

Felsőoktatási könyvtár; Kommunikáció -személyzeten 
belül; Közművelődési könyvtár; Személyzet; Vezetés

A könyvtárakban a nagymérvű változásokhoz elen-
gedhetetlen feltétel a változások kezelése. A szak-
emberekkel folytatott interjúk feltárják, hogy a vál-
tozásmenedzsment hatékonysága elsősorban nem a 
modern technológiák használatától, hanem a pontos 
kommunikációtól függ – az olyan hibák, mint a kétér-
telmű szóhasználat vagy a nem megfelelő hangnem, 
megakaszthatják a közlési folyamatot és így a sike-
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resen levezényelt változtatásokat is. Az együttérző 
változáskommunikációs stílus (Empathic Change 
Communication style, ECCo-stílus) megalkotása a 
korábbi szakirodalomra támaszkodva a kérdéshez 
végzett kvalitatív kutatások alapján történt, melyek 
a felsőoktatási és közkönyvtárak hierarchiáiban kü-
lönböző szinten álló vezetők gyakorlati tapasztala-
taira épültek.
Német nyelvterületen végzett 2015-ös felmérések 
alapján a sikeres változásmenedzsment eseteinek 
29%-ában a nyitott, átlátható és mindenkit bevonó 
kommunikáció volt a vezetők legjellemzőbb tulaj-
donsága, míg a sikertelen projektek során a vezetők 
28%-a elhibázott kommunikációjával tűnt ki, amely 
a túl későn vagy hiányosan átadott információkban, 
illetve a csapat tagjainak az információáramlásból 
való kihagyásában nyilvánult meg.
Az ECCo-stílus hat nagyobb, egymással is össze-
függő elemből áll. Ezek közül az első az együttérzés 
kifejezése, az érdeklődés a csoporttagok érzései, gon-
dolatai iránt, illetve az észlelése annak, ha valakinek 
segítségre van szüksége. Elengedhetetlen továbbá a 
képesség a vezető saját hiányosságainak beismeré-
sére. A második elemet a tudatos szóbeli közlésmó-
dok alkalmazása jelenti, ennek része a csoporttagok 
komolyan vétele, a kérdezés, a megerősítés, a segít-
ség felajánlása, saját tapasztalatok megosztása, az 
érzelmekről való beszéd és a történetmesélés. Ezt 
kiegészíti annak kommunikálása, hogy senkit sem 
hagynak egyedül a folyamatban, továbbá ide tartozik 
az előítéletek kerülése, az eltérő véleményekre való 
nyitottság és az őszinteség is. Az ECCo harmadik 
összetevője a tudatos nonverbális kommunikáció, a 
szemkontaktus, a mosoly, a bólogatás és a figyelmes 
hallgatás további jelzései. A nyitott ajtó, az asztalon 
lévő cukorkák a közvetlenséget, a bizalmas légkör 
megteremtését szolgálják. A negyedik tartópillér a 
bizalom és a biztonság kifejezése: kommunikáció 
mindarról, amit a vezető fontosnak tart a folyamat-
ban, a csoport tagjainak meghallgatása és bevonásuk 
a változás lépéseibe, képesség a feladatok kiosztá-
sára, bizalom a tagok képességeiben, hozzáértésük 
felismerése és tudásuk felhasználása, képesség a 
könyvtár és dolgozóinak képviseletére a külvilág felé, 
szükség esetén a csoport tagjainak megvédése. Az 
ECCo-hoz ötödik elemként sorolható az indulatok, 
például a düh és a szorongás megélése is. Nem kell 
ugyanis tartózkodni tőlük, hiszen a változás egyér-
telmű kísérői, és csak ezek ismeretében lehetséges 
reagálni a problémákra. Végezetül az ECCo utolsó 
eleme a jól végzett munka elismerése.

E hat tényező közös alapja az a szerepmodell, melyet 
maga a vezető szolgáltat, s melynek fő összetevői a 
csapatszellem, a kollégákkal való együttműködés, a 
csoporttagok bevonása a folyamatokba, a bizalom 
kifejezése, a személyes párbeszéd lehetőségének ke-
resése, a problémák és ötletek meghallgatása és meg-
tárgyalása, illetve a csoport tagjainak megismerése és 
az elismerés kifejezése. A vezető saját cselekedetei – 
és kommunikációs stílusa – jelzésértékűek a csoport 
tagjai számára. Tudnia kell, hogyan szólítsa meg őket 
a változások gyakorlati megvalósítása közepette, ezt 
szolgálhatja az ismertetett ECCo-stílus.

(Csikász-Nagy Ágnes)

47/2018

MataRaZZo, James M. – PEARLSTEIN, Toby: Leader-
ship in disruptive times. – Bibliogr. In: IFLA journal. – 42. 
(2016) 3., p. 162-178.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Vezetés nehéz időkben

Gazdálkodás -könyvtárban; Gazdaságosság -könyvtár-
ban; Munkaszervezés; Támogatás -pénzügyi -társadalmi; 
Vezetés

A gazdasági nehézségek befolyásolják a könyvtára-
kat típusuktól függetlenül. Az instabilitást a könyv-
tári vezetők gyakori cseréje is súlyosbítja, ezért van 
szükség a nyugdíjba menő vagy más okból távozó 
vezetők megfelelő pótlására. Manapság a könyvtá-
ros szakma azzal szembesül, lesz-e elég vezető (vagy 
vezetővé váló menedzser) az információs szolgálta-
tások fenntarthatóságának a megteremtéséhez. Ezt a 
kérdést négy olyan terület vizsgálatával lehet meg-
válaszolni a szerzők szerint, ahol alapvető, hogy le-
gyenek törekvő vezetők az információs szakmában. 
Ugyanilyen fontos a vezetői szerep megértése: legyen 
stratégiai gondolkodó, látnok és motiváló, aki négy 
területen (pénzügyek, adománygyűjtés, szervezeti 
politika, értékelés) kiválóságra inspirálja munkatár-
sait, és hozzá tud járulni a szervezet sikeréhez. Az 
esettanulmányok, valamint a múltbéli kutatások és a 
különböző könyvtárakból származó kollégák véle-
ménye alapján azt vizsgálják a szerzők, miért fontos 
ez a négy terület a fenntarthatóság szempontjából, 
és miként gondolkodjon a vezető, hogy szervezete 
sajátos igényeihez igazodjon.
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A vezető és a menedzser szerepe nem felcserélhető; 
amit egy vezetőtől leginkább elvárnak, az nagyrészt 
a menedzseri szerep, amikor elsősorban a vezetői 
készségeivel biztosítja a szolgáltatásokat. A könyv-
tárvezető az, aki vízióját megfogalmazza a szerve-
zetről/feladatról, támogatást tud szerezni hozzá, és 
cselekvésre ösztönzi megvalósítóit. A menedzser 
feladata viszont a napi működési megszervezése és 
végrehajtása e vízió elérése érdekében. Az informá-
ciós szakma vezetőinek azt kell megérteniük, hogy 
a vezető szerepet betöltő embereknek hogyan kell 
pozícionálniuk magukat ahhoz, hogy szervezeteiket 
a nehéz időkben fenntartsák. A cikk fő részében a 
szerzők négy fejezetben vizsgálják és elemzik ezt: 
ezek a pénzügyek, az adománygyűjtés, a szervezeti 
politika és a vezetés, valamint az értékelés.
A tanulmány a legfontosabb tanulságok összefogla-
lásával zárul. A McKinsey Global Institute jelentése 
(2015) szerint „most jött el az a pillanat a vállalatok 
számára, hogy újragondolják szervezeti felépítésü-
ket, termékeiket, eszközeiket és versenytársaikat”. 
Aki jelenleg az információs szakma vezetője, vagy 
az szeretne lenni, fel kell ismernie, hogy ez az „újra-
gondolás” nem korlátozódhat csak a vállalatokra. A 
könyvtárvezetőknek minden helyzetben gondolniuk 
kell a kezelt információk és szolgáltatások értékére, 
és arra, hogy ez az érték a vállalkozásuk sikerének a 
záloga. (A cikket nemzetközi szakértőknek a témához 
kapcsolódó hosszabb-rövidebb írásaiból vett részle-
tek kísérik az ún. keretes részekben.)

(Autoref. alapján)

Lásd még 35

Tervezés

48/2018

Batt, Chris: Long-term digital strategy : do it once, do it 
right. – Bibliogr. In: Information and learning science. – 
118. (2017) 5/6., p. 331-335.

Hosszú távú digitális stratégia: ne halogassuk!

Együttműködés -belföldi; Hozzáférhetőség; Internet; Kö-
zéptávú terv; Közgyűjtemény

Az internet az elmúlt évtizedekben forradalmasította 
az egyének és a közösségek információhoz való vi-
szonyát: a hálózat globálissá válása és a széles körben 

elterjedt mobilkommunikációs eszközök magukkal 
vonták az igényt a létező összes forráshoz való azon-
nali hozzáféréshez a nap 24 órájában. Olyan horde-
rejű változás ez, mint annak idején a földművelés 
elterjedése volt, ennek analógiájára a mai felhaszná-
lót már aktív és tapasztalt információbetakarítóként, 
nem pedig kezdetleges információvadászként vagy 
gyűjtögetőként kell elképzelnünk. A mai használó 
egyúttal a tartalom-előállítás és az innováció területén 
is egyenrangú partnerré lépett elő. Az így formálódó 
digitális világban a könyvtárak, múzeumok és levél-
tárak közötti hagyományos különbségtétel értelmét 
vesztette – ám a felülről lefelé vezérelt, intézményi-
leg széttagoltan működő közgyűjtemények jelenleg 
nem rendelkeznek közös stratégiával az új digitális 
lehetőségek kihívásaival szemben.
A szerző cikkében doktori disszertációjához vég-
zett kutatásainak fő megállapításait adja közre. A 
brit közgyűjtemények 2000 és 2014 közötti straté-
giáinak és küldetésnyilatkozatainak mintegy 26000 
szavas korpuszát elemezve kirajzolódnak a vizsgált 
intézmények közös alapértékei és célkitűzései, úgy-
mint a hosszú távú megőrzés társadalmi értéke, a 
formális és informális tanulás támogatása, a fizikai 
gyűjtemények fenntartása, valamint a web 2.0-ás 
eszközök használata és a digitális gyűjteményépítés. 
A széttagoltság azonban határt szab az internet és a 
digitális technológiák hatékony kiaknázásának. A 
globális hálózatosodás és az információtechnológia 
paradigmája lehetőségként, míg a hagyományos in-
tézményi paradigma inkább korlátként, kihívásként 
áll a közgyűjtemények előtt. Így például a mérleg 
egyik serpenyőjébe a digitális térben való jelenlét és 
a használói igényekre való gyors válaszadás kerül, 
míg a másikban a fizikai tér és a bevett szolgáltatási 
modell foglal helyet.
Mivel az információkeresésben mindinkább jártas 
használók elvárásai egyre magasabbak, a közgyűj-
temények digitális gyűjteményeik és online szolgál-
tatásaik jelentős összehangolása nélkül nem lesznek 
képesek maximális felhasználói élményt, illetve 
korszerű hozzáadott értéket nyújtani a közösségnek. 
A szférának három meghatározó kihívást kell meg-
vitatnia, ezek közül a legfontosabb a szerző által 
szorgalmazott „egy hang, egy stratégia” elve. Ezt 
követi a szolgáltatás és a felhasználó viszonyának 
újragondolása, illetve az innováció és a változás 
egyre gyorsuló ütemével való szembenézés. Kívána-
tos volna a fejlesztések összehangolása, a szereplők 
összefogása, végső soron pedig egy átfogó digitális 
tudásplatform megteremtése, ahol a különböző gyűj-



149Könyvtári Figyelõ 2018/1

temények összefüggő forrásként lennének elérhetők 
a „szüretelő” felhasználó számára, függetlenül azok 
formájától vagy intézményi lelőhelyétől. Termé-
szetesen az államhatárok, a szervezeti struktúrák, a 
közigazgatás, a forrásszegénység, a kockázatkerü-
lés, sőt, a szakmabeliek felfogása is a konvergencia 
útjában állnak. Ám érdemes szem előtt tartani, hogy 
a mai széttagolt digitális tájképet felváltó egykapus, 
integrált szolgáltatás, az egyénekkel és a közössé-
gekkel való újszerű kapcsolat, az innováció, a közös 
érdekérvényesítés és fellépés, a szakmai fejlődés és 
az alkalmazott gyakorlatok megújulása, illetve a 21. 
századi igényeknek megfelelő gyűjtemények építése 
mind-mind olyan előnyök, amelyeket csak egy óha-
tatlan paradigmaváltás hozhat el a közgyűjteményi 
szféra számára.

(Szabó Piroska)

49/2018

catiRi, emma: how might we... Ripensare la biblioteca 
con l’aiuto del design thinking. – Bibliogr. In: AIB studi. – 
57. (2017) 1., p. 151-166.
Res. angol nyelven

A könyvtár újragondolása a „design thinking” segítségével

Ésszerűsítés; Jövő könyvtára; Módszertani útmutató; Ter-
vezés

A Bill & Melinda Gates Alapítvány által finanszíro-
zott nemzetközi Global libraries projekt záródoku-
mentuma, a 2015-ben közreadott Design thinking for 
libraries: a toolkit for patron-centered design azzal 
a céllal készült, hogy innovatív módszereket vezes-
sen be a könyvtári tervezési folyamatokba. A Chi-
cago Public Library, a dániai Aarhus közkönyvtárai 
és az IDEO magáncég együttműködésében készült 
dokumentum gyakorlati eszköz kíván lenni azon 
könyvtárosok számára, akik újra akarják gondolni 
és meg akarják újítani a könyvtár tereit és szolgál-
tatásait a használók változó kulturális és informá-
ciós szükségleteinek megfelelően. A dokumentum 
– és a mögötte álló projekt – a közösségi könyv-
tárosság (biblioteconomia sociale – participatory 
librarianship) keretébe illeszkedik, amely a figyel-
met a könyvtárhoz tartozó közösségre és a haszná-
ló tudásteremtésben és -megosztásban, valamint a 
szolgáltatás meghatározásában betöltött aktív sze-
repére fordítja.

(Autoref.)

50/2018

hageMeisteR, Maiken – isRael, esther – Joest, 
Theresa: Digitale Bibliotheksstrategien – notwendiges 
übel oder Erfolgsrezept? : Podiumsdiskussion mit Bib-
liotheksdirektoren aus Deutschland, den Niederlanden 
und den USA In: BuB. – 69. (2017) 7., p. 416-417.
Res. angol és francia nyelven

Digitális könyvtári stratégiák – szükséges rossz vagy a 
siker záloga?

Digitalizálás; Konferencia -nemzetközi; Középtávú terv; 
Vezetés

A 2017-es német könyvtári konferencián Frankfurt 
am Mainban négy könyvtárigazgató pódiumbeszél-
getésére került sor Digitális könyvtári stratégiák – a 
szükséges rossz vagy a siker záloga? témában. Kö-
zel 200 látogató vett részt a Német Könyvtári Szö-
vetség (dbv) által támogatott eseményen, amelyet a 
Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) együtt-
működésben dolgozó, szolgáltatásokat nyújtó szer-
vezet és a hároméves könyvtári kampányprojekt, a 
Netzwerk Bibliothek tervezett meg és bonyolított le 
közösen. 
A kampány – amely 2017-ben zárul le – célja, hogy 
széles körben felhívja a figyelmet a digitális kínála-
tokra, a kulturális események modern formáira és a 
könyvtári világ jelenlegi trendjeire. A könyvtárak a 
digitális tanulás helyszíneként ösztönzik és támogat-
ják a média- és az információs kompetenciát, együtt-
működnek más helyi szervezetekkel és intézmények-
kel, és együtt dolgoznak a közösen kifejlesztett pro-
jektekben. A könyvtárak a kezdeményezők, és közre-
működnek a közösség kulturális hálózatában is.
A frankfurti pódiumbeszélgetés résztvevői – Arne 
Ackermann, a Münchner Stadtbibliothek igazgató-
ja, Hildelies Balk-Pennington de Jongh, a Nationale 
Bibliotheek van Nederland (KB) marketing- és szol-
gáltatás-vezetője, Brian Bannon, a Chicago Public 
Library (CPL) vezetője és Achim Bonte, a Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB) főigazgató-helyettese – bemutatták 
intézményük digitális stratégiáját, és megvitatták 
azokat a témákat, melyek ezekből adódtak (például 
a személyzet fejlesztését és képzését), majd jövőké-
pük ről beszéltek. 

(Autoref.)
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Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

Lásd 26

Személyzet
Lásd 16, 27, 46

Marketing, közönségkapcsolatok

51/2018

aUgUstyniaK, ashley – oRZechoWsKi, Victoria: 
Unlocking the vault : sharing special collections on social 
media. – Bibliogr. In: computers in libraries. – 37. (2017) 
7., p. 12-15.

Feltárul a trezor: a különgyűjtemények jelenléte a közös-
ségi médiában

információtechnológia; Kommunikáció -használókkal; 
Marketing; Szakkönyvtár -kémiai

A philadelphiai Tudománytörténeti Intézet kémia-
történeti szakkönyvtáraként működő Donald F. and 
Mildred Topp Othmer Library of Chemical History 
gyűjteménye a 15. századi alkímiai kéziratoktól a 
mai tudósokkal készített oral history interjúkig terjed. 
A könyvtár munkatársai úgy érezték, mindezt meg 
kellene mutatniuk a digitális térben is, hogy meg-
oszthassák a szélesebb nagyközönséggel, és hogy 
az amúgy kevéssé kereshető vizuális tartalmakkal 
újfajta inspirációt nyújthassanak a szakterület világ 
minden tájáról érkező kutatóinak. 2014-ben blogot 
indítottak a Tumblr-en Othmeralia címmel, 2016-ban 
pedig létrehoztak egy Pinterest oldalt, ahol tematikus 
képgalériákat építenek, emellett jelen vannak anyain-
tézményük több online közösségi platformján, így a 
Twitteren, a Facebookon és az Instagramon is. Ugyan 
kisméretű különgyűjteményről beszélünk, mégis si-
került elérniük a 15 ezres követői számot.
A könyvtár közösségimédia-felületeit gondozó csapat 
könyvtárosokból, levéltárosokból és alkalmi gyakor-
nokokból áll, egy közösségi médiáért felelős személy 
kijelölésével. Az időkezelés és a munkamegosztás 
optimalizálásához a Trello nevű projektmenedzse-

lő alkalmazást használják, amely kezeli a feladatok 
kiosztását, a posztok tematikus címkézését, továbbá 
lehetőséget nyújt kommenteléshez, automatikus ér-
tesítések kiküldéséhez és az elvégzettek listájának 
archiválásához is. Így elegendő csupán egy havi 
egyórás megbeszélést tartani a következő hónap te-
endőiről, teret hagyva természetesen a spontán ötle-
teknek és a közösségi média világában fel-fellángoló 
trendekhez való gyors alkalmazkodásnak. Érdemes 
mindig talonban tartani hely- és időkitöltő poszto-
kat is, ezeknek kezelésére („piszkozat”, „várakozó” 
vagy „rejtett” üzemmódban) általában lehetőség van 
a közösségi oldalakon. A szöveg hosszát igazítsuk az 
adott közösségi médiafelület profiljához, kiegészítve 
természetesen hashtagekkel és linkekkel a könyvtár 
online katalógusához.
A közösségi médiában való sikeres jelenlét kulcsa 
azonban egyre inkább a gondosan kiválasztott vizu-
ális tartalom: az Othmer Library-ben már digitalizált 
anyagokat, fotókat, kollázsokat, GIF-eket, illetve Po-
werPointtal vagy Canvával készített infografikákat 
és idézet- vagy receptkártyákat is töltenek fel kö-
zösségi oldalaikra. Ám a legjobban megírt és leg-
esztétikusabb poszt sem ér semmit az online kö-
zösség lájkjai és megosztásai nélkül, éppen ezért 
az Othmer Library igyekszik minél interaktívabban 
jelen lenni, minden kommentre és kérdésre reagál-
ni, könyvtárspecifikus instagramos kihívásokban, 
nagyobb közösségi médiakampányokban is részt 
venni (ez utóbbira példa a New York Academy of 
Medicine #ColorOurCollections kampánya, amely 
a felnőtt színezők divatját lovagolta meg), valamint 
más használók és intézmények tartalmait a saját ol-
dalain megosztani.
A könyvtár csapata havonta egyszer értékeli közössé-
gimédia-felületeinek sikerességét: a közösségi olda-
lak elemzőeszközei és a Google Analytics segítségé-
vel megállapítható a követők, a posztok, a kattintások 
és a megtekintett oldalak száma, emellett az össz-
képhez figyelembe veszik a lájkokat, kommenteket, 
üzeneteket, megosztásokat és említéseket is.
Egyre inkább digitális világunk megköveteli, hogy 
a különgyűjtemények is új módokat keressenek a 
gyűjtemény kereshetőségének és hozzáférhetőségé-
nek növelésére. Ne feledjük: online jelenlétünk cél-
ja a közösségépítés, ami által követőink magukkal 
viszik az intézmény és a gyűjtemény jó hírét, így 
egyre többen léphetnek kapcsolatba a könyvtárral, 
és hasznosíthatják annak forrásait.

(Szabó Piroska)
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52/2018

aVila, Sandra: Implementing augmented reality in aca-
demic libraries In: Public services quarterly. – 13. (2017) 
3., p. 190-199.

A kiterjesztett valóság alkalmazása a felsőoktatási könyv-
tárakban

Felsőoktatási könyvtár; Információtechnológia; Marketing

A kiterjesztett valóság egy olyan mobil eszközökre 
kifejlesztett technológia, amely az eszköz kameráján 
keresztül vizsgálva virtuális információkkal egészíti 
ki a valóságot. Felhasználására a legismertebb példa 
a 2016-ban indult Pokémon Go játék, amely az esz-
köz GPS adatait és kameráját használva a Pokémon 
világából ismert lényeket helyez valós helyszínek 
virtuális síkjába. A könyvtáraknak is át kell gondol-
niuk, hogyan tudják felhasználni ezt a napjainkban 
egyre népszerűbb technológiát annak érdekében, 
hogy színesítsék szolgáltatásaikat, marketingjüket 
és kommunikációjukat. A kiterjesztett valóság külö-
nösen a felsőoktatási könyvtárak számára tartogathat 
nagy lehetőségeket, mivel az általuk kiszolgálandó 
közönség otthonosan mozog a technológiai újítások 
területén.
A legkönnyebb módja annak, hogy a kiterjesztett va-
lóság eszközével éljünk, ha letöltünk egy ezzel foglal-
kozó applikációt, ilyen például az Aurasma, a Blippar 
és az ARToolkit. Az Aurasma a HP terméke, amellyel 
különböző „aurákat” hozhatunk létre, melyeket a va-
lós térben található képekhez (pl. 2D-s plakátokhoz) 
rendelhetünk. Ezeket a felhasználó a kamerája és az 
alkalmazás segítségével beolvassa, és így eszközén 
virtuális kiegészítésként audio- vagy videofájlokat 
láthat. A Blippar az Aurasmához hasonlóan működik, 
de oktatási célú használata ingyenes. Olyan tanulá-
si tér létrehozását teszi lehetővé, amelyet készítője 
bárkivel megoszthat. Az ARToolkit nyílt forráskódú 
alkalmazás, amely instrukciókat is tartalmaz a sze-
mélyre szabásával kapcsolatban. A három lehetőség 

közül ez a legbonyolultabb, ugyanakkor a legegye-
dibb megoldás is ezzel hozható létre.
A kiterjesztett valóság alkalmazásának kulcsa, hogy 
fel kell hívnunk a látogatók figyelmét az elhelyezett 
„jelekre”, és tudniuk kell, milyen alkalmazással és 
milyen módon lehet azokat értelmezni. A fiatal ol-
vasók esetében ez nem is annyira nehéz, mint ami-
lyennek első pillantásra tűnik. Ha a fejlesztés hírét 
sikerül eljuttatnunk hozzájuk, és képesek vagyunk 
kellően érdekes tartalmakat létrehozni, nagy esély-
lyel növelhetjük a látogatók számát fizikai terünk-
ben. Mivel a fiatalok figyelmét nehéz elnyerni és 
megtartani, érdemes lehet például egy egyetemi 
könyvtár esetében a kiterjesztett valóság fizikai 
„hívójelét” valahol a könyvtáron kívül elhelyezni, 
ahol biztosan belebotlanak. A kiterjesztett tartalom 
pedig lehet akár egy bemutatkozó videó a könyvtá-
rostól, esetleg kampányfilm magáról a könyvtárról. 
A kiterjesztett valóság tökéletesen illeszkedhet egy 
könyvtári túrába is, illetve lehet kiegészítése egy 
térképnek, prospektusnak is. A különböző ösztönző 
programok, gamifikált folyamatok is jó lehetőséget 
biztosítanak kipróbálására, hiszen a rejtett tartalmak 
megtalálásáért és megtekintéséért pontokat adhatunk 
a felhasználóknak. Jó példa erre a Közép-Floridai 
Egyetem LINK Loot programja, amelynek során a 
hallgatók a rendezvényeken való részvételért ponto-
kat, a pontokért cserébe pedig nyereményeket kap-
nak. Egy hasonló program és a kiterjesztett valóság 
elemeinek kombinálása növelheti a könyvtár iránti 
érdeklődést. Ugyanez igaz a kincsvadászatokra és 
játékokra is, amelyeket kifejezetten felfrissíthet ez a 
technológia, mivel az alkalmazások egy része lehe-
tővé teszi a GPS adatok kezelését, éppen úgy, mint a 
Pokémon Go esetében.
A legtöbb alkalmazás pontos statisztikákat készít 
azzal kapcsolatban, hány egyéni felhasználó, mikor 
és hány alkalommal bukkant rá a kiterjesztett tartal-
makra és nyitotta meg őket, így az alkalmazás sike-
rességét folyamatosan nyomon követhetjük.

(Jávorka Brigitta)
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Általános kérdések

53/2018

DIPRINCE, Elizabeth [et al.]: Don’t panic! : Managing li-
brary anxiety with a library survival guide. – Bibliogr. In: 
Reference & user services quarterly. – 55. (2016) 4., p. 
283-292.

Ne ess pánikba! A könyvtári szorongás kezelése „túlélési” 
kalauzzal

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Használók kép-
zése -felsőoktatásban; Könyvtári kalauz; Olvasószolgálat

Sok egyetemi könyvtárat látogató diák – főleg az 
elsőévesek – nem nagyon tudják még, mit kínál a 
könyvtár, hogyan kell használni, és hol kaphatnak 
segítséget. A University of Central Arkansas (UCA), 
melyben közel tizenegyezer hallgató tanul, tudatában 
volt ennek a problémának, ezért a központi könyvtár, 
a Torreyson Library (http://uca.edu/library/) munka-
társai elhatározták, hogy ennek orvoslására könyvtár-
használati útmutatót készítenek számukra. El kellett 
dönteniük, milyen legyen ez formailag és tartalmi-
lag. Munkacsoportot alakítottak, komoly munkával 
áttekintették a témára vonatkozó szakirodalmat, 
majd megvitatták, nyomtatott vagy online legyen-e 
az útmutató, mi kerüljön bele, milyen stílusban és 
elrendezésben stb.
A cikk az útmutatónak (http://uca.edu/library/
files/2014/09/UCA-Library-Survival-Guide-2017-
18-WEB.pdf), ennek a 48 oldalas füzetnek a meg-
születésével, a bizottság előkészítő és érdemi munká-
jával, valamint az útmutató értékelésével, hatásának 
mérésével is foglalkozik.
Fogas kérdés volt, hogy mi kerüljön be, és mi ma-
radjon ki. Az útmutató alapvető tudnivalókkal (cím, 
telefon, nyitva tartás) és a könyvtárigazgató üdvöz-
lő szavaival indul, majd utal az alapvető viselkedési 
szabályokra (zajszint, szemetelés, hangnem) az 1–2. 
oldalon. Az érdemi rész két egységre oszlik: először 
röviden foglalkozik az irodalom keresésével a 3–17. 
oldalon. (Hogyan találunk meg egy adott könyvet, 
cikket stb., hogyan idézünk.) Ezután betűrendben 
következnek a könyvtári fogalmak és szolgáltatások 

(az archívumtól a zombikig) a 19. oldaltól a 46-ig. 
(A zombik szócikk tréfából került be az útmutatóba, 
a könyvtári ital- és ételautomatákra, valamint a ká-
vézóra hívja fel a figyelmet.) Az utolsó két oldalon 
a tulajdonos jegyzeteinek hagytak helyet.
Az útmutató értékelését egy online kérdőív alapján 
végezték – a kérdések a cikk függelékében olvasha-
tók –, mely öt fő- és 5–5 részkérdésből állt. A felmé-
résben az elsőéves hallgatók tíz százaléka vett részt. 
Az eredmények értékelése során kiderült, hogy a 
teszt elég vegyes lett: a túlélési útmutató alkalmas-
nak bizonyult egyszerűbb információk közvetítésére, 
viszont a bonyolultabb kérdések kifejtésére (pl. adat-
bázisokban való keresés) nem; a tesztkérdések meg-
fogalmazása is oka lehetett a kapott eredménynek. A 
diákigazolvány használata, a nyomtatási lehetőségek 
és a tanulásra alkalmas helyiségek ismerete kiemelke-
dő volt, ellenben az adatbázisokról nyújtott ismeretek 
nem érték el a célt, sok hibás válasz született.
A munkacsoport azt tervezi, hogy 2015 őszére átdol-
gozza az útmutatót, elsősorban az irodalomkutatási 
stratégia megfogalmazását, és bekerülnek a Boole-
algebrai műveletek is.

(Murányi Lajos)

54/2018

MaRtZoUKoU, Konstantina – SAyyAD ABDI, elham: 
Towards an everyday life information literacy mind-set : a 
review of literature. – Bibliogr. In: Journal of documenta-
tion. – 73. (2017) 4., p. 634-665.

Miből áll a mindennapok információs műveltsége: szak-
irodalmi szemle

Információs műveltség; Információs társadalom; Közér-
dekű tájékoztatás; Szakirodalmi szemle (forma)

Az információs műveltség (IM) a mindennapi életben 
az állampolgári részvétel és az elkötelezettség, a tá-
jékozott polgárság, az egészség és a jólét szempont-
jából fontos feltételnek számít. Oktatási és munka-
helyi környezetben jelentős mennyiségű IM-kutatás 
folyt, de viszonylag ritkán kutatják az IM mindenna-
pi élethelyzetekben betöltött szerepét. A tanulmány 
olyan empirikus vizsgálatokat tár fel, amelyek a 
mindennapi élet kontextusában foglalkoznak az IM 

Felhasználók és használat
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koncepcióival, megállapítja a szakirodalom jelen-
legi hiányosságait, kiemeli a legfontosabb elméleti 
álláspontokat, és feltérképezi a trendeket. A vizsgá-
latot felmérés formájában végezték, amelynek célja 
a kutatási terület alapjául szolgáló kulcsfontosságú 
fogalmak és a rendelkezésre álló legfontosabb forrá-
sok és bizonyítékok feltérképezése volt, s a 2000 és 
2016 között publikált elsődleges kutatásokról szóló 
szakirodalom volt az alapja, amely különböző adat-
bázisokból származik.
Az információs műveltség gyakorlata a mindennapi 
élet különböző kontextusaiban valósul meg. A kulcs-
fontosságú kutatási irányvonalakat négy tágabb terü-
letre csoportosították a szerzők, amelyek magukban 
foglalják a szabadidős és közösségi tevékenységeket, 
az állampolgári és társadalmi szerepek teljesítését, a 
közegészségügyet és a kritikus élethelyzeteket. Ezek 
arra utalnak, hogy szükség van az IM-mel kapcsola-
tos gondolkodásmód és készségek kialakítására, amit 
adaptív, átruházható és folyamatos tevékenységként 
jellemeznek, s amely átlépi az előírt készségek hatá-
rait a munka és az oktatás sajátos környezetében.
Ez a kutatási terület még mindig gyerekcipőben 
jár, és változatosabb kontextusokat kell feltárni ah-
hoz, hogy jobban megértsük az IM-nek az emberek 
mindennapi életében való használatát és hatását. 
A tanulmány az IM hiányának következményeit is 
kiemeli, és meghatározza az IM érvényesítésének 
legfontosabb szereplőit a mindennapok különböző 
életkörülményei között.

(Autoref.)

Lásd még 8, 25, 34, 39, 40

Használat- és igényvizsgálat

55/2018

BaRBian, Jan-Pieter – VonhoF, Cornelia: „The Times 
they are a-changing’” : Welche Qualifikationen und Kom-
petenzen benötigen Bibliothekare in der Zukunft? In: 
BuB. – 69. (2017) 8-9., p. 462-469.
Res. angol és francia nyelven

„Változnak az idők”. Milyen képesítésre és kompetenciák-
ra lesz szükségük a könyvtárosoknak a jövőben?

Felmérés; Képesítés; Könyvtárhasználat; Könyvtárosi hi-
vatás; Prognózis

Németországban a 2016-ban végzett KIM-vizsgálat 
(Kindheit, Internet, Medien) keretében 1200, 6–13 
éves gyermekkel készítettek interjút. Megállapították, 
hogy az érdeklődésükben a könyvek és az olvasás a 
14. helyen van. A rendszeres olvasás 48%-uk eseté-
ben jellemző. 44%-uk könyvtárhasználó. Ugyaneb-
ben az évben a 12–19 éves fiatalok körében végzett 
JIM-vizsgálat (Jugend, Information, [Multi-]Media) 
szerint a könyvtárakat a lányok 6%-a és a fiúk 3%-a 
találja érdekesnek, és a fiatalok 38%-a tekinthető 
rendszeres olvasónak. 18%-uk egyáltalán nem olvas. 
Az iskolai követelmények az ezredforduló óta jelen-
tősen megnövekedtek. A könyvtáraktól azt várják 
el, hogy vonzó környezetet nyújtsanak az egyéni és 
csoportos tanuláshoz, korszerű és a különböző kor-
csoportok számára érdekes médiakínálattal rendel-
kezzenek. Az érintett korcsoportok ma már egyálta-
lán nem homogének, a gyermekek és fiatalok között 
vannak rossz anyagi hátterű családokból származók, 
menekültek és bevándorlók gyermekei is. A könyv-
tárhasználat előmozdításában jelentős szerepet ka-
pott az óvodákkal, napközikkel és iskolákkal és azok 
szakembereivel való szoros együttműködés.
A 60 évesnél idősebbek aránya 2050-ig várhatóan el-
éri a 38%-ot a német társadalomban. Az Allensbach 
Intézet felmérése szerint e korosztálynak jelenleg 
18%-a rendszeres könyvtárhasználó. Ez a korcsoport 
intenzív személyes törődést igényel, ennek tudniva-
lóit el kell sajátítaniuk a könyvtárosoknak a szakem-
berektől (például a gerontológusoktól).
A menekültek befogadására a könyvtárak példamu-
tatóan reagáltak. Amiben segíteni tudnak, az a német 
nyelv megtanulása, a mindennapi élethez szükséges 
alapvető információk megismerése, a könyvtárhasz-
nálatba való bevezetés, a könyvtár rendelkezésre bo-
csátása közösségi térként.
A 20 és 60 év közöttiek csoportjában igen változa-
tos igények merülnek fel a könyvtári szolgáltatások 
iránt. A 16–29 éveseknek 35%-a, a 30–44 évesek-
nek 24%-a, a 45–60 éveseknek 27%-a könyvtár-
használó.
A kutatók keresik annak okait, hogy miért ilyen ala-
csonyak a könyvtárhasználati adatok. A könyvtárak 
hagyományos és digitálisdokumentum-kínálatát 
(online kölcsönzés, adatbázisok, e-tanulási anyagok, 
internet) nem érheti kifogás. A rendezvények igen 
sokfélék. Amiben hiányosságok tapasztalhatók, az a 
digitális eszközök használatára vonatkozó képzések, 
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különös tekintettel a mobil eszközök alkalmazására. 
A marketingtevékenység során csak a potenciális 
érdeklődők egy részét érik el. A könyvtárosoknak 
nemcsak a könyvtárban, hanem külső helyszíneken 
(idősotthonokban, menekültszállókon, egyházi in-
tézményekben, egyesületekben stb.) is fel kell ke-
resniük a lehetséges használókat, hogy felkeltsék 
érdeklődésüket.
A korszerű technikai infrastruktúra és a megismer-
tetéséhez szükséges szakképzettség mellett igen 
fontos, hogy a könyvtárak vonzó környezetet je-
lentsenek a munkához és az ott-tartózkodáshoz. A 
belsőépítészeknek konzultálniuk kell nemcsak a 
könyvtárosokkal, hanem a könyvtár használóival 
is. Érdemes gondosan tanulmányozni az utóbbi tíz 
év új vagy helyreállított európai, amerikai és ázsiai 
könyvtárépületeit. Ami a könyvtárak munkatársait 
illeti, ismét célszerűnek látszik más szak- és tudo-
mányterületek szakembereinek bevonása a könyvtári 
munkába, ez jól bevált a skandináv könyvtárakban. 
A könyvtárosok kompetenciái között nagyobb súlyt 
kell helyezni az ún. kulcskompetenciákra – mind a 
képzésben, mind a szakmai továbbképzésben. Ez 
feltehetőleg a klasszikus oktatási tartalmak rovására 
történhet meg.
Az amerikai Institute for the Future 2011-es vizs-
gálata a változások előmozdítójaként hat tényezőt 
határozott meg, amelyek a könyvtári szektort is be-
folyásolják, ezek közül a cikk hármat említ: az embe-
rek élettartama hosszabbodik, másképpen tanulnak, 
és másfajta karriert futnak be; az új kommunikációs 
eszközök újfajta olvasási készségeket igényelnek; 
az új technológiák és a közösségimédia-platformok 
változást hoznak a termelésben és az értékek létreho-
zásában. E trendekből kiindulva tíz, a jövő számára 
lényeges kompetenciát határoztak meg, ezek közül 
néhány: újszerű és adaptív gondolkodás, a kultúrák 
közötti kommunikáció alkalmazása, matematikai-
számítási gondolkodás, az új médiával kapcsolatos 
írástudás és a transzdiszciplináris eljárásmód. Ezek 
tükröződnek már az EKZ tanácsa által készített, a 
közkönyvtári pályaképről és a személyzeti fejlesz-
tésről szóló állásfoglalásban (2017) is.

(Hegyközi Ilona)

56/2018

DEGKWITZ, Andreas: The interactive library as a virtual 
working space In: LIBER quarterly. – 27. (2017) 1., p. 
127-137.

Az interaktív könyvtár mint virtuális munkahely

Elektronikus könyvtár; Felsőoktatási könyvtár; Használói 
szokások; Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; Kuta-
tás információellátása

Az internet, a technológia fejlődése és a digitalizá-
lás sok szempontból megváltoztatta a világunkat, az 
adatkezelésünket és a könyvtár nyújtotta szolgálta-
tásokat is. Különösen a humán és társadalomtudo-
mányok területén változtak meg az elvárások, ahol a 
könyvtárak szinte kutatólabori funkciót töltenek be.
A 21. századi környezetre reagáló könyvtári megúju-
lás már elkezdődött, tetten érhető például a haszná-
lói igényeken alapuló beszerzésben, az elektronikus 
források újfajta feldolgozási módszereiben, a nem 
tipikus formában megjelenő tudományos anyagok 
számának növekedésében és a „kibővített doku-
mentumokkal” való könyvtári munka terjedésében. 
Ahhoz, hogy jobban kiaknázzuk a lehetőségeket, 
több interakciót és együttműködési lehetőséget kell 
biztosítanunk a könyvtárosok és az olvasók között. 
A használóknak érdemes nagyobb befolyást enged-
ni a gyűjteményszervezésbe vagy akár a metaadat-
előállításba, ahol különböző jogosultsági köröket 
meghatározva lehet bevonni őket az osztályozásba, 
így használóbarát keresési lehetőségeket alakítha-
tunk ki. Ideális esetben a használók a szolgáltatás 
módjának meghatározásába is beleszólhatnak. Mind-
ehhez azonban meg kell vizsgálni a fenntarthatóság 
kérdéseit, mivel a hosszú távú megőrzés továbbra is 
cél marad.
A felsőoktatási és szakkönyvtárak jövőbeli üzleti 
modellje, az internet és az új, digitális média lehe-
tőségeit kiaknázó megoldás lehet egy virtuális mun-
katérként funkcionáló interaktív, többfelhasználós 
könyvtár létrehozása, melynek működése a Digital 
Public Library of America, az Europeana, a Google 
Scholar, a Mendeley és a Wikipédia alapelveihez 
hasonlítana. A modell a közkönyvtárak körében 
divattá vált makerspace analógiájára tudományos 
makerspace-ként is megfogalmazható: olyan digi-
tális munkakörnyezet, alkotói tér, ahol a könyvtár 
digitális erőforrásokat és eszközöket tesz elérhetővé. 
Egy ilyen tér kialakításában felsőoktatási könyvtárak, 
kutatók és digitális anyagok előállítói, szolgáltatói 
vennének részt. Az összegyűjtött adatok és doku-
mentumok itt olyan formában kerülhetnek megosz-
tásra, hogy adatbányászatra alkalmasak legyenek, 
így feldolgozottságuk jelentősen meghaladja majd 
az átlagos bibliográfiai leírás szintjét. A tudomány-
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területnek megfelelően az interaktív kutatói-alkotói 
térben több kutatási eszköz is elérhető lehet, amelyek 
például kódoláshoz, különböző mérésekhez vagy vi-
zuális megjelenítéshez lesznek használhatók. Egye-
dibb, komplexebb eszközigény esetén a könyvtár 
akár közvetítő fél is lehet a felhasználó és az eszköz 
szolgáltatója között. A sikeres működéshez ki kell 
elégíteni a digitális kutatást végzők igényeit az esz-
közök, erőforrások, szakértelem és képzés területén 
is; áttekinthető, mindenhez hozzáférést nyújtó szol-
gáltatást kell biztosítani; nyitottá kell válni a kutatók 
fiatalabb generáció felé is; meg kell szerezni a szak-
tudást az új fejlesztésekkel kapcsolatban; valamint 
növelni kell a tudományos támogatottságot.
A berlini Humboldt Egyetemen készült megvalósít-
hatósági tanulmány alapján a leendő szolgáltatásnak 
négy alapköve van: 1. a szolgáltatás minősége, az 
eszközök, az infrastruktúra, a tudás; 2. a szervezet 
és a környezet, a jogi háttér és az anyagi költségek; 
3. az együttműködés a többi féllel, beszállítókkal és 
tudósközösségekkel; 4. a kommunikáció a felhasz-
nálókkal: a használatra, részvételre való motiváció, 
a visszajelzésre való lehetőség biztosítása, a szolgál-
tatás fejlesztése.
Egy ilyen szolgáltatás működtetése során teljesen 
más kompetenciákra lesz szükség, mint az átlagos 
könyvtári munka során, így nagyon fontos, hogy a 
könyvtáros kollégák kellő felkészítést kapjanak.

(Jávorka Brigitta)

57/2018

iBenne, Samuel Kelechukwu [et al.]: An integrated mod-
el highlighting information literacy and knowledge forma-
tion in information behaviour. – Bibliogr. In: Aslib journal 
of information management. – 69. (2017) 3., p. 316-334.

Az információs műveltség és a tudás kialakításának folya-
mata az információs viselkedés során: integrált modell

Igény; Információkeresés; Információs műveltség

A cikk áttekinti az emberek információs viselkedésé-
nek (angol rövidítése: IB) alapmodelljeit, megvizs-
gálva az információs műveltség és a tudás fogalmá-
nak integrálását a modellek tervezésébe. Tudományos 
szemmel az információs műveltség olyan jól bevált 
információs gyakorlat elsajátítását teszi lehetővé, 
amely új tudás generálását eredményezi. Meglepő, 
hogy ez nem tükröződik a vizsgált IB-modellekben. 
A tanulmány azzal gazdagítja a szakirodalmat, hogy 

új modellt javasol, amely hangsúlyozza az informáci-
ós műveltséget és a tudást mint fontos fogalmakat az 
információs viselkedésről folyó diskurzusban.
Az információs igény meghatározása és kontextu-
sának megértése az információs műveltség jelleg-
zetessége. Az információs műveltség azzal erősíti 
az információs viselkedést, hogy tudatosítja az in-
formációforrásokat és azt, hogyan kell megfelelően 
keresni és felhasználni az információkat az informá-
ciós igények kielégítéséhez és a létrejött új ismeretek 
kiaknázásához. Az új tudás az információ használa-
tából fakad egy olyan folyamatban, mely ötvözi az 
értelmezést és az adaptációt. Ennek megfelelően a 
létrejövő tudás növeli az értelmező képességet és az 
információ-adaptációt, hogy ismételten megfeleljen 
az igények különböző kontextusainak. A cikk fő ér-
téke az információs viselkedés új modellje, melybe 
beemeli az információs viselkedés okozati és kime-
neteli tényezőit (COFIB) is. A COFIB azt hangsú-
lyozza, hogy az információs műveltség és a tudás 
kiemelkedő tényezők az információs viselkedés álta-
lános keretrendszerén belül. A modell hangsúlyozza 
a tudás létrehozását mint az információs viselkedés 
eredményét, amelyet konkrét kontextusban problé-
mák megoldására használnak. 

(Autoref.)

58/2018

KilMURRy, Evelyn: “youthTalk” : positively engaging 
young people in Edinburgh In: library management. – 38. 
(2017) 4/5., p. 203-207.

Fiatalok bevonása a könyvtárba Edinburgh-ban

Ifjúsági olvasó; Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra; 
Rendezvény; Városi könyvtár

A tanulmány egy többszereplős projektet mutat 
be, amelyet a skóciai Edinburgh-ban (Liberton/
Gilmerton) valósítottak meg, hogy alkotó módon 
vonják be a fiatalokat a helyi szolgáltatások kialakí-
tásába, és hogy kezeljék az előforduló antiszociális 
viselkedés megnyilvánulásait. A szerző részletesen is-
merteti a folyamat során alkalmazott megközelítést és 
módszertant, hogy más hatóságok és szolgáltatások 
is megismerkedjenek ezzel a gyakorlattal. A projek-
tet két év alatt fejlesztették ki több mint 1500 fiatal 
véleménye alapján. Ez 40 helyi rendeleten alapuló és 
önkéntes szolgáltatást érintett, és helyi szinten több 
mint 70 ajánlatot tudtak kínálni a szolgáltatások ja-
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vításában a felmerülő igények kielégítésére. A tanul-
mány azokat a pozitív eredményeket foglalja össze, 
melyek a munka eredményeként átalakították azt a 
módot, ahogy a partnerek helyi szinten tervezték, ki-
alakították és nyújtották szolgáltatásaikat. Számos je-
lentős eredmény született: például 17%-kal csökkent 
az ifjúsági bűnözés, ifjúsági kávéház nyílt, elindult 
az évente megrendezett Youth Talk Awards esemény. 
A kezdeményezést a Her Majesty’s Inspectorate of 
Education (HMIe) jól bevált gyakorlatnak nyilvání-
totta. (A HMIe 2011-ben a Learning and Teaching 
Scotlanddal összeolvadt, ma Education Scotland 
néven működik.) Városszerte más könyvtárak kör-
zetében is kipróbálják ezt a sikeres módszert, hogy 
bevonják a fiatalokat közösségük életminőségének 
a javításába. A tanulmány következtetéseiben kitér 
a könyvtárak és egyéb szolgáltatások fejlesztésére, 
hogy azok integrált módon működjenek együtt, hogy 
pozitívan foglalkozzanak a fiatalokkal, és bevonják 
őket a döntéshozatalba. A tanulmány értéke, hogy 
hozzájárul a fiatalokkal végzett munka jó gyakorla-
tainak irodalmához. 

(Autoref.)

59/2018

MUñOZ-EGIDO, Daniel – Vianello osti, Marina: Eval-
uación de usabilidad de los portales web de las bibliotecas 
universitarias españolas a partir de un modelo heurístico 
cognitivo-emocional. – Bibliogr. In: Revista española de 
documentación científica. – 40. (2017) 1., e165.
Res. angol nyelven

A spanyol egyetemi könyvtári honlapok használhatósá-
gának értékelése egy heurisztikus kognitív-emocionális 
modell segítségével

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használó; Hatékonyság; 
honlap

A cikk egy kognitív-emocionális, heurisztikus alapú, 
használhatóságot vizsgáló modell alapján elemzi 18 
egyetemi könyvtár portálját. A tárgyra vonatkozó 
szakirodalom áttekintése után egy hetvenegy heu-
risztikus kritériumból álló készletet állítottak ösz-
sze, melyet hat szempont köré csoportosítottak, és 
a SIRIUS által kidolgozott metrikát alkalmazták 
hozzá. Az értékelés eredménye azt mutatja, hogy 
az elemzett egyetemi könyvtári honlapok átlagos 
használhatósága egy százas skálán 72,3-as, 5,57-es 
szórással. A legalacsonyabb pontszámú szempontok 

a „figyelem” és a „hosszú távú memória és tanulás” 
voltak, azaz a használók szempontjából ezek tűnnek 
a legkevésbé kielégítőnek.

(Autoref.)

Lásd még 42

Olvasáskutatás

60/2018

RUTHERFORD, Leonie [et al.]: Contours of teenagers’ 
reading in the digital era : scoping the research. – Bibliogr. 
In: New review of children’s literature and librarianship. – 
23. (2017) 1., p. 27-46.

A tinédzserek olvasásának jellemzői a digitális korban: a 
kutatások áttekintése

Ifjúsági olvasó; Olvasási szokások; Olvasásvizsgálat; 
Szakirodalmi szemle (forma)

Ausztráliában több intézmény, kereskedelmi és kul-
turális testület foglalkozott a fiatalok változó olva-
sási szokásainak a kutatásával. Az ausztrál felnőttek 
kompetenciáit nemzetközi szintű program keretében 
értékelték; e szerint a 15–74 év közötti korosztály a 
funkcionális műveltségi szint alatt van. A Viktória 
Állami Könyvár mellett működő Ifjúsági Irodalmi 
Központ véleménye szerint ez azzal függ össze, hogy 
csökken a 12–18 év közötti fiatalok olvasás iránti 
érdeklődése; nagyon kevéssé ismertek a tinédzserek 
olvasási szokásai. A cikk célja, hogy feltérképezze 
a tinédzserek olvasási szokásait, meghatározza az 
alapvető jellemzőket, különös tekintettel az ausztrá-
liai sajátosságokra.
A hatfős szerzői munkaközösség új módszert (scoping 
review) alkalmazott, amely jól használható összetett 
témák esetén. A kutatást öt szakaszra osztották:
1.  A kérdések meghatározása. 1. Mit tudunk a tiné-

dzserek olvasási gyakorlatáról a digitális korban? 
2. Mely tudományágak foglalkoznak ezzel, és 
hogyan határozzák meg az olvasást, beleértve az 
új platformokat is? 3. Milyen kereteket, témákat 
és tanulmánykészítő módszereket alkalmaztak a 
kutatásokhoz?

2.  A releváns tanulmányok meghatározása. Számos 
adatbázis, publikáció, bibliográfia áttanulmányo-
zása után 68 cikket és könyvet találtak fontos-
nak.
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3.  A tanulmányok kiválasztása. A fenti 68 mellé 
további publikációkat kerestek az általuk ismert 
alapművek hivatkozásai alapján, és még 22 rele-
váns tanulmányt találtak.

4.  Az adatok feltérképezése. Az egyes művekben 
lévő kutatási kérdések, meghatározások, módszer-
tanok, témák, a bizonyítási és nevelési fókuszpon-
tok meghatározásához minőségi tartalomelemzést 
alkalmaztak.

5.  Minőségi tematikus elemzés. Módszer az adatmin-
ták meghatározására, elemzésére és összefoglalá-
sára.

Az első kérdésre talált megállapítások alapján úgy 
tűnik, a tinédzserek olvasnak, de olvasási gyakorlatuk 
különböző, amelyet számos külső és belső tényező 
befolyásol. Túlhangsúlyozott a nyomtatott művek 
halála, a tanárok és a könyvtárosok érdeke újabb 
műfajok támogatása, mint például a képregények. Az 
eredmények nem igazolják az olvasás csökkenését, 
de világos, hogy kedveltek a rövidebb műfajok. Az 
olvasási gyakorlatra ható tényezők: növekvő függés 
a digitális technológiától, az olvasás közösségi tevé-
kenységgé válása. A szabadidős olvasás a növekvő 
narratív versennyel szembesül: a könyvek mellett 
népszerűek a többféle médiában megjelenő szövegek 
(blogok, filmek stb.). A narratív verseny logikájával 
magyarázható az olvasni nem szerető (aliterate) ti-
nédzserek számának növekedése. Hosszas kutatások 
szükségesek ahhoz, hogy a digitális kor valóban hat-e 
a hosszú vagy a nem szépirodalmi művek egész éle-
ten át tartó olvasására.
A második kérdésre azt találták, hogy a tinédzserek 
olvasásával számos tudományág, főként a pedagógia, 
a pszichológia, irodalomtudomány és a könyvtár- és 
információtudomány foglalkozik. A meghatározások-
ban a „szűk” a hosszú vagy nem szépirodalmi szöve-
gek olvasását jelenti nyomtatásban vagy e-könyvben, 
a „bő” pedig a rövid szövegek olvasását és írását 
digitális eszközökkel. A rövid szöveg olvasása he-
lyettesíti azokat a műfajokat, amelyekkel korábban 
nem számoltak (újságok, magazinok stb.). Másrészt 
korábban a kommunikációba sorolt, ma digitális 
platformot használó tevékenységek bizonyos szintű 
írás- és olvasáskészséget követelnek.
A harmadik kérdésnél úgy tűnik, egyetértés van az 
olvasásélménynek a technológiától független alakulá-
sában. A digitális olvasás témája nagyban függ a nem-
től. Mivel a tanulmányok főleg a szabadidős olvasást 
érintették, újabb mennyiségi kutatások szükségesek. 
Egyelőre nem ismert az e-olvasók gyors terjedésének 
hatása. A hozzáférést befolyásolja, hogy a digitális 

média mit közvetít. További kutatások szükségesek 
a tinédzserek hozzáféréséről az e-könyvekhez és a 
digitális jogok globális változásáról.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Használók képzése

61/2018

chassaing, William – THOMPSON, Emily: Media lit-
eracy : forging a new Path(finder) In: computers in librar-
ies. – 37. (2017) 6., p. 20-23.

A médiaműveltség közvetítése újfajta útmutatókkal

Egyetemi könyvtár; Használók képzése -felsőoktatásban; 
Információs műveltség; Információtechnológia; Könyvtári 
kalauz

A Tennessee Egyetem Chattanooga Könyvtárában 
létrehoztak egy 24 munkaállomásból álló részleget 
(neve: stúdió), amelyben a hallgatók kamerákat és 
egyéb eszközöket kölcsönözhetnek multimédiás fel-
adataik elkészítéséhez, emellett 3D nyomtatók állnak 
rendelkezésükre, kép- és hangfelvételeket tudnak ké-
szíteni. Igen fontosnak vélik itt a könyvtárosok és az 
önkéntesként dolgozó diákok szakértelmét is, akik a 
stúdiót működtetik.
A munkatársak lényeges feladata a tájékoztatás, a 
hallgatók könyvtár- és médiahasználati képzése. A 
2016/2017-es oktatási évben több mint száz alka-
lommal szerveztek ilyen rendezvényt. A használók 
között vannak digitális bennszülöttek, akik mindent 
tudni vélnek az információtechnológiáról, és nem 
hagyományos hallgatók, akik ezen a téren képzésre, 
korábbi ismereteik jelentős frissítésére szorulnak.
A tájékoztató szolgáltatást vizsgálva megállapították, 
hogy felmerülnek gyakran ismétlődő kérdések és 
problémák. Ezeket úgy próbálták meg kezelni, hogy 
korszerűsítették a könyvtárhasználati útmutatókat. 
Egylapos, maximum kétoldalnyi terjedelmű kalau-
zokat szerkesztettek. Az útmutatóknak négy típusát 
hozták létre: 1. bevezető jellegű útmutatókat a leg-
alapvetőbb, átfogó tudnivalókról és tennivalókról (le-
töltés, exportálás, kilépés mentéssel); 2. készségeket 
megcélzó útmutatókat, amelyek egy jól körülhatárolt, 
szűkebb témára összpontosítanak, és ahhoz adnak 
lépésenkénti segítséget (ezek voltaképpen a kérdés-
körben szokásos jó gyakorlatot foglalják össze); 3. 
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egy-egy témára vonatkozó átfogó útmutatókat (pél-
dául, hogyan töltsünk fel egy videót a YouTube-ra; 
ezek igen részletesek és különösen akkor haszno-
sak, amikor többen kapják meg egyszerre ugyanazt 
a feladatot); 4. tanórákra szánt útmutatókat, amelyek 
a feladatok megoldásához szükséges eszközöket és 
készségeket foglalják össze, és rugalmas, az igények-
hez igazítható összeállítások.
Az útmutatók a használóképzés szerves részei lettek, 
jól használhatók a távoktatásban is. A tájékoztató 
szakembereknek több idejük marad az összetettebb 
problémákkal jelentkező használók kérdéseinek meg-
válaszolására. Az útmutatók szabadon hozzáférhető-
ek a tájékoztató pultnál, ki-ki akkor veheti őket magá-
hoz, amikor szüksége van rájuk. Nagyobb csoportok 
érkezésekor több példányban nyomtatják ki őket.

(Hegyközi Ilona)

62/2018

Koltay Tibor: The bright side of information : ways of 
mitigating information overload. – Bibliogr. In: Journal of 
documentation. – 73. (2017) 4., p. 767-775.

Az információ „világos” oldala: az információs túlterhelés 
hatásainak mérséklése

használói szokások; információrobbanás

Az információs túlterhelés összetett jelensége korunk 
információs környezetének egyik „betegsége”, így 
az információ „sötét” oldalát szimbolizálja, azon-
ban az információs túlterhelés hatásainak mérsék-
lésével a „világos” oldalra is átkerülhetünk. Bár az 
információs túlterhelés szimptómáinak enyhítésére 
vannak technológiai eszközeink, sokkal fontosabb, 
hogy kritikai olvasással és gondolkodással közeled-
jünk az információkhoz, mindenekelőtt a különböző 
szakterületekhez kötődő írástudások, főként informá-
ciós műveltség és adatírástudás révén megszerezhető 
készségek és képességek csatasorba állításával. Az 
információs túlterhelés okozta negatív hatások ellen-
súlyozásában emellett egyre nagyobb figyelmet kap 
a személyes információkezelés (személyes informá-
ciómenedzsment, személyes információszervezés, 
Personal Information Management). Megoldást kí-
nál az is, ha a Lassú Mozgalom (Slow Movement) 
elveit követve az információ élményszerű jellegét és 
megélését állítjuk középpontba. A lassú információ-
feldolgozás ugyanis nem annyira a sebesség mérsék-
lését jelenti, mint a reflektálás igényének megfelelő 
sebesség megválasztását.

(Koltay Tibor)

Lásd még 1, 20

Információelôállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés

Digitalizálás

63/2018

VaRgas, Mark a. – BRight, Jessica: Rev your engines 
: racing ahead with mass digitization In: computers in li-
braries. – 37. (2017) 7., p. 4-8.

Vigyázz, kész, rajt! Egy autótörténeti fényképgyűjtemény 
tömeges digitalizálása

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Fénykép; Könyvtáros 
-társadalmi munkás; Munkafolyamat; Térítéses szolgálta-
tás

A floridai The Revs Institute (TRI) nonprofit szerve-
zetként működő közlekedéstörténeti közgyűjtemény, 
amely az autósport történeti emlékeit és dokumen-
tumait őrzi a 19. század végétől napjainkig, többek 
között autókat, műtárgyakat, folyóiratokat, könyveket 
és fényképeket. 2012-ben merült fel a közel 1 mil-
lió fotónegatívot és ugyanennyi printet tartalmazó 
fényképgyűjtemény tömeges digitalizálása – 2017 
áprilisában pedig már több mint 460 ezer kép volt 
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elérhető az online fotóarchívumban, amely körülbelül 
6000 képpel bővül havonta. A szerzők az eltelt 5 év 
tapasztalatait összegzik, kitérve a munkafolyamatok-
ra, a szerzői jog, a metaadatok, a személyi feltételek 
és a költségek kérdésére, végül cikküket a jövőbeli 
tervek ismertetésével zárják.
A projekt első évében a TRI a Stanford University 
Libraries szakmai útmutatásával az érvényes szab-
ványok és metaadat-protokollok alapján kialakította 
az infrastruktúrát, a munkafolyamatokat, a tárolás és 
megjelenítés módját, valamint kiválasztotta a digita-
lizálást végző külső céget. A teljes folyamat minden 
kép esetén 5 fázisból áll, amelyek mindegyikéhez 
becsült munkaóraszám társítható, így például 100 dia 
digitalizálása 6 órát igényel: az első lépés a kiválasz-
tás, előválogatás (60 perc), a második a revízió (60 
perc), a harmadik a metaadatolás (90 perc), a negye-
dik maga a digitalizálás (90 perc), végül az utolsó a 
revízió és feltöltés (60 perc). A metaadatolás során 32 
lehetséges mezőt töltenek ki Excel-munkafüzetekben, 
az adatok így az egymással összefüggő képsorozatok 
esetén könnyen másolhatók. A digitalizáláshoz a TRI 
nem síkágyas szkennereket, hanem 80 megapixeles 
kamerákat használ, hiszen többek között nagyméretű 
üvegnegatívokkal is kell dolgozniuk. A legnagyobb 
segítséget mégis a lelkes önkéntesek hálózata jelenti, 
akik a világ minden tájáról összesen heti 80 órát ál-
doznak arra, hogy metaadatokkal lássák el a képeket, 
beazonosítsák a szereplőket, helyszíneket és autókat, 
illetve javítsák a felvitt adatokat.
2017-ben a TRI felülvizsgálta az elmúlt 5 év gyakor-
latát, és a Stanford University Libraries honlapjáról, 
amely addig otthont adott az online archívumnak, az 
OCLC CONTENTdm szoftverének használatára tért 
át. Döntés született arról is, hogy külső cég helyett 
2018-tól házon belül végzik a digitalizálást, így a 
projekt hosszú távon önfenntartóvá, sőt, nyereséges-
sé válhat. Ez utóbbival kecsegtet az online archívum 
egy népszerű térítéses szolgáltatása, a képek meg-
rendelése: amióta a TRI 2017 januárjában korszerű, 
felhasználóbarát online megrendelő-felületet hozott 
létre, a bevételek jelentősen nőttek. Extra szolgálta-
tásként tervezik bevezetni a digitális fájlok mellett a 
printek és vászonra nyomtatott fotók megrendelését, 
illetve a képminőség javításának opcióját (a tömeges 
digitalizálás keretében ugyanis nincs mód a színhibák 
vagy karcolások megszüntetésére).
A digitalizálás egyik legingoványosabb területét a 
szerzői jogi kérdések jelentik. Az amerikai szerzői 
jogi hivatal becslése szerint a különgyűjteményekben 
őrzött dokumentumok 70%-a árva mű – ez igaz lehet 

a TRI gyűjteményére is. Az ismert szerzők átadták 
ugyan a jogaikat, de rengeteg kép tisztázatlan ere-
detű. A jogtisztázás a tömeges digitalizálás során 
szinte lehetetlen feladat, a TRI éppen ezért csak a 
képek utólagos levételére dolgozott ki protokollt, az 
online vásárlás során pedig a vevőre hárítja a jövő-
ben felmerülő esetleges szerzői jogi problémák mi-
atti felelősséget.
A TRI online fotóarchívuma az elmúlt 5 év tükrében 
kiemelkedően sikeresnek mondható, így más köz-
gyűjtemények digitalizálási projektjeihez is mintául 
szolgálhat.

(Szabó Piroska)

Lásd még 13

Audiovizuális, elektronikus,  
optikai információhordozók

64/2018

MINDEL, David: Approaches and considerations regard-
ing image manipulation in digital collections. – Bibliogr. In: 
IFLA journal. – 42. (2016) 3., p. 179-188.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Képszerkesztés a digitális gyűjteményekben: vélemények 
és szempontok

Elektronikus dokumentum; Fénykép; Fényképezés; 
Fotoarchívum; Megőrzés

A cikk a felsőoktatási és a kulturális örökséget őrző 
intézmények digitális gyűjteményeiben folyó kép-
szerkesztéssel foglalkozik. A képszerkesztés nem 
akar megtéveszteni vagy félrevezetni senkit, csupán 
abban segít a felhasználónak, hogy hozzáférjen a 
vizuális anyagok gyűjteményében lévő informáci-
ókhoz. Bár jó szándékkal is etikai megfontolások 
me rül nek fel a digitális tárgyak módosítása esetén. A 
cikk az ezzel kapcsolatos közismert szemléletmódot 
hangsúlyozza, amely sok digitális gyűjteményben 
már jelen lehet, és az a célja, hogy széles körű vita 
induljon a feldolgozás utáni szabványosításról.

(Autoref.)
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65/2018

THOMPSON, Beth J – BaUgnon, Rebecca a: a col-
laborative digital oral history collection : building a dig-
ital collection of student scholarship documenting latino 
americans in southeast north carolina In: Alexandria. – 
27. (2017) 1., p. 30-40.

Digitális oral history gyűjtemény Észak-Karolina spanyol 
nyelvű népessége életének dokumentálására

Egyetemi hallgató; Együttműködés -helyi; Elektronikus 
könyvtár; Élőszó -mint történeti forrás; Felsőoktatási in-
tézmény

A közelmúltban egy oral history projekt valósult 
meg a Wilmingtoni Észak-Karolina Egyetemen 
(Wilmington) (UNCW) spanyol szakos diákok, a 
könyvtár tanszék oktatói és az egyetem dolgozói 
közreműködésével. Az UNCW a Hispanics in N.C.: 
Service Learning and Research (Latin-amerikaiak 
Észak-Karolinában, közösségi szolgálat és kutatás) 
elnevezésű kurzus létrehozására kapott programtá-
mogatást egy ösztöndíjalaptól (National Endowment 
for the Humanities) és az Amerikai Könyvtáros Egye-
sülettől (ALA) a Latino Americans: 500 years of 
history (A latin-amerikaiak 500 éves története) témá-
ban. Ez a kurzus lehetővé tette a hallgatók számára, 
hogy az Észak-Karolina délkeleti részén élő latin-
amerikai közösségekben élőkkel interjút készítsenek 
az Egyesült Államokban szerzett tapasztalataikról. 
A hallgatók hangfelvételen rögzítették az interjúkat, 
melyeket később leírtak, és fényképet is mellékel-
tek hozzá az alanyról. Az oral history fontosságának 
hangsúlyozása érdekében a könyvtár tanszék okta-
tóit és az egyetemi dolgozókat digitális gyűjtemény 
létrehozásával bízták meg. Mivel kevés idő állt ren-
delkezésre, és a projekt nem biztosított pénzt erre, a 
digitális gyűjtemény tervezését és megvalósítását a 
könyvtár több részlege (az információtechnológiai, 
a különgyűjteményi és a feldolgozó osztály) vállal-
ta. A Randall Könyvtárban a meglévő technológiák, 
rendszerek és tudás felhasználásával létrehozták a 
Somos NC: Voices from North Carolina’s Latino 
Community (Itt élünk: a spanyol ajkú közösség hang-
ja) című gyűjteményt. A cikk célja egy oral history 
projekt gyakorlati ismertetése volt a könyvtári és 
projekt-munkafolyamatok, valamint az értékelés és 
a reflexiók bemutatásával. A tapasztalaton alapuló 
tudásszintézis azt célozta, hogy példát mutasson arra, 
kis és közepes méretű könyvtárak is – együttműköd-

ve és innovációval – meg tudnak valósítani hasonló 
projekteket. 

(Autoref.)

Információ- és kommunikációs  
technológia

66/2018

letniKoVa, galina – XU, Na: Academic library innova-
tion through 3D printing services In: library management. 
– 38. (2017) 4/5., p. 208-218.

Innovatív szolgáltatások a felsőoktatási könyvtárakban: a 
3D-s nyomtatás

Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőokta-
tásban; információtechnológia

Kézenfekvő volt, hogy a 3D-s nyomtatók megjele-
nése után a könyvtáraknak is lépniük kell, hogy élen 
járhassanak az új technológia lakossággal való meg-
ismertetésében. Az Egyesült Államokban elsőként a 
közkönyvtárak vezették be ezt a szolgáltatást: 2012-
ben a New York állambeli Fayetteville Free Library 
nyitotta meg az első, háromdimenziós tárgyak lét-
rehozására alkalmas hardverekkel és szoftverekkel 
felszerelt kreatív labort (FFL Fab Lab), amelyet sorra 
követték a hasonló alkotóterek. Ezzel egy időben az 
ACRL, a felsőoktatási és tudományos könyvtárak 
szövetsége honlapján szakmai párbeszéd indult az 
alkotóterek felsőoktatási könyvtárakban való beve-
zetéséről. Több kérdés is felmerült a gyakorlati ki-
vitelezéssel kapcsolatban, ám konszenzus övezi azt 
az állítást, hogy a működő kreatív labor a 21. századi 
felsőoktatási könyvtár elengedhetetlen része, amely 
formális lehetőséget biztosít a 3D-s nyomtatás elsa-
játítására, támogatva az oktatási programot, az egyéni 
kutatást és alkotómunkát, elősegítve emellett a tan-
székeken átívelő együttműködést is.
Több más felsőoktatási könyvtár nyomdokain halad-
va a LaGuardia Community College Library média-
központja 2014-ben úgy döntött, beszerez egy fel-
használói szintű 3D-s nyomtatót (típusa: Makerbot 
Replicator 2), és azt – egyelőre terem hiányában 
– hordozható „makerspace”-ként a tantermi oktatás 
szolgálatába állítja. A szerzők esettanulmányukban az 
elmúlt 2 évben gyűjtött tapasztalatokat összegzik. A 
3D-s nyomtatót először mérnökhallgatók használták: 
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az egyik kurzusuk keretében kellett csoportonként 
egy háromdimenziós rácsszerkezetet kinyomtatniuk, 
amihez az előzetes segítséget (nyílt forráskódú fájl 
kiválasztása nyomtatásra, formátumválasztás, szoft-
ver használata) az oktatóiktól kapták meg, magát a 
nyomtatási folyamatot pedig a könyvtár technikai 
alkalmazottja felügyelte.
Az ebben a projektben szerzett pozitív tapasztala-
tok után került bevezetésre a 3D-s nyomtatás egy 
bevezető szintű biológiakurzuson 2015-ben. A sze-
mesztereken átívelő kísérlet három fázisra tagoló-
dott (2015. február–március; 2015. március–június; 
2015. szeptember–december). Míg az első fázisban a 
diákoknak egyénileg kellett egy molekula modelljét 
kinyomtatniuk a könyvtár 3D-s nyomtatóján, amihez 
csupán egy rövid útmutatást kaptak a biológiaokta-
tójuktól, a tényleges segítséget és irányítást pedig a 
könyvtárosok biztosították a gyakorlatban, a második 
fázisban már 4–5 fős csoportok kapták ugyanezt a 
feladatot, sok munkaórát megspórolva így a könyvtár 
személyzetének. A projekt harmadik fázisában tovább 
javítottak a hatékonyságon azáltal, hogy a feladatot 
ismertető órát a könyvtáros tartotta a könyvtár számí-
tógéptermében, így a diákok minden információt már 
ekkor megkaptak, emellett egy könyvtári gyakornok 
is segédkezett a nyomtató használatával kapcsolatos 
időpont-egyeztetésekben. A második és a harmadik 
fázis után egy 11 kérdésből álló kérdőívvel nyertek 
összemérhető visszajelzéseket összesen 26 hallga-
tótól, amelyek azt igazolták, hogy a 3D-s nyomtatás 
révén jobban el tudták sajátítani a tananyagot, nőtt a 
motivációjuk és a magabiztosságuk, és hogy nagy-
ra értékelték a könyvtárban kapott segítséget. Arra 
a kérdésre, hogy a jövőben is szívesen vennének-e 
részt ilyen feladatban, a harmadik fázis végén a diá-
kok egyöntetűen igennel feleltek.
A szerzők véleménye szerint bár a 3D-s nyomtatás 
még csak most került be a tantermekbe, néhány éven 
belül a természettudományok kulcsfontosságú szem-
léltető eszköze és a diákok motivációjának fő ébren 
tartója lehet, ezért is fontos, hogy a felsőoktatási 
könyvtárak megosszák egymással a 3D-s nyomta-
tási szolgáltatások tervezésével és menedzselésével 
kapcsolatos tapasztalataikat.

(Szabó Piroska)

67/2018

Reyes, Betsaida M.: iPad and android tablets : wonder 
pills or placebo for academic library staff?. – Bibliogr. In: 

Library hi tech. – 35. (2017) 3., p. 393-407.

iPadek és androidos tabletek: csodagyógyszer vagy pla-
cebo a felsőoktatási könyvtárosok számára?

Felsőoktatási könyvtár; Információtechológia; Mobilkom-
munikáció; Továbbképzés

A tabletek tanulási és könyvtárhasználati eszközként 
való alkalmazásának hatékonyságát illetően megosz-
lik a mára már viszonylag bő szakirodalom. Ugyan-
akkor az oktatási szférában és a könyvtári területen is 
számos sikeres, együttműködésen alapuló csoportos 
képzési kezdeményezésről (collaborative learning 
community – CLC) lehet olvasni ezzel kapcsolatban. 
A mobil eszközök széles körű elterjedésével ugyanis 
a használók az online könyvtári forrásokat is egyre 
inkább ezek segítségével érik el, tehát ehhez kell iga-
zodniuk a könyvtárosoknak is.
A cikk szerzői egy évig tartó, együttműködésen 
alapuló csoportos tanulási programot indítottak a 
University of Kansas Libraries munkatársai számá-
ra. Az első lökést egy 40 ezer e-könyvet tartalmazó 
csomag és a BrowZine nevű, folyóiratokat mobil 
eszközön kezelő program beszerzése adta. A cikk 
szerzőit az inspirálta, hogy egy kutatási támogatás 
elnyerése révén tableteket, kiegészítőket és appokat 
vásárolhattak egy kutatási projekthez. Különböző 
területekről hívtak meg kollégákat résztvevőnek a 
gyarapítótól a katalogizálón át a különgyűjtemény-
kezelőn keresztül a használóképzést végző munka-
társig, hogy kiderüljön, milyen területen mennyire 
használhatók a tabletek. Fontos cél volt, hogy olyan 
tanulási környezetet hozzanak létre, ahol a résztvevők 
növelhetik a mobileszköz-kezelésben való jártasságu-
kat, magabiztosságukat és megoszthatják tapasztala-
taikat. A négy szóba jöhető tablettípus közül (Apple 
iPad, Samsung Galaxy Tab 4, Google Nexus 7, Dell 
Venue 8) a kipróbálás során végül az iPad bizonyult 
a legalkalmasabbnak.
A könyvtárosok szakmai és személyes célokra is 
használták az eszközöket. Feljegyezték tapasztala-
taikat, meghatározott időközökben találkoztak, és 
megosztották egymással, hogy milyen új appliká-
ciókat fedeztek fel és alkalmaztak munkájuk során. 
Tippeket adtak egymásnak és nem titkolták a kudar-
cokat sem. A kísérletvezetők a tablethasználati ada-
tokat a munkanaplókból, a meetingek emlékeztető 
feljegyzéseiből és egy kérdőív segítségével gyűj-
tötték össze. Az összesítésnél a következő sorrend 
alakult ki a készülékek alkalmazhatóságát illetően: 
e-mailezés, interneten való keresés, jegyzetelés, ke-
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resés adatbázisokban és katalógusokban, cikk- és 
e-könyv olvasás, naptár funkció, kutatási konzultáció, 
dokumentumok felhőben való tárolása, tájékoztatás, 
projektmenedzsment, könyvtárhasználati órák, pre-
zentációk, hivatkozáskeresés (Zotero), folyóirat-kö-
vetés (BrowZine), azonnali üzenetküldés. Érdekes, 
hogy a résztvevők meglepően keveset használták 
a tableteket. A csoport fele, akiknek a munkájához 
speciális (katalogizálási, könyvtárközi kölcsönzé-
si) szoftverek szükségesek, havonta csak két-három 
esetben.
A tabletek legnagyobb előnyének a hordozhatóság bi-
zonyult, mely lehetővé tette például, hogy a kollégák 
leveleiket munkahelyen kívülről is láthassák, köny-
nyen jegyzetelhessenek, tutoriálokat, webináriumokat 
és egyéb munkavideókat nézhessenek. Nagyon jól 
bevált kutatási és konzultációs célokra is. Lehetővé 
tette a tájékoztatást a referensz pulttól elszakadva is, 
viszont sok tartalomban nem lehetett olyan jól keres-
ni vele, mint számítógépen. Nem volt ideális akkor 
sem, mikor nagy képernyőre vagy több alkalmazás 
egyszerre történő használatára volt szükség. Számos 
egyéb problémát is tapasztaltak, például a hivatali 
és személyes adatok összekeveredését, a könyvtári 

hálózatra való csatlakozás megoldatlanságát. A vá-
laszok 60%-a szerint a munkaköri feladatok ellátását 
nem javította a tablethasználat. A többség véleménye 
szerint a tablet jó kiegészítője, de nem kiváltója a 
személyi számítógépnek.
A kísérletet két szempontból mégis mindenki nagyon 
hasznosnak ítélte: a tabletek segítségével megismer-
ték a diákok által gyakran használt technológiát, és 
így magabiztosabban tudtak segíteni nekik. Ezenkí-
vül élvezték a más osztályokon dolgozó kollégákkal 
való együttműködést. Utóbbi elősegítette a különböző 
egységekben folyó munka kölcsönös megismerését, 
és bátorította az osztályok közötti további kommuni-
kációt is. A csoportos együttműködés tehát valóban jó 
és támogató tanulási környezetnek bizonyult.
A végső konklúzió mégis az, hogy a szintén hordoz-
ható laptop jobban megfelel a legtöbb könyvtári mun-
kához. Talán a jövőbeli technológiai fejlesztések és 
a hibrid gépek olcsóbbá válása fogja megváltoztatni 
ezt a véleményt.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 24, 48, 52, 59

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés

68/2018

RaBe, Roman: Anspruchsvolles Projekt in bester Lage : 
die neue Zentralbibliothek Dresden In: BuB. – 69. (2017) 
8-9., p. 478-483.
Res. angol és francia nyelven

Drezda központi könyvtárának új épülete

Könyvtárépület -közművelődési; Városi könyvtár

A korszerűsítés négy éve után a drezdai felújított 
Kulturális Palota 2017. április 29-én nyitotta meg 
kapuit látogatói előtt. A legnagyobb intézményi bér-
lő a Városi Könyvtári Rendszer, amelynek központi 
könyvtára itt kapott helyet. 1969-ben a szocialista 
kultúra szimbólumaként készült épület építészetileg 

a háború utáni modernizmus egyik leg jobb példája, 
mely saját korában erős befolyást gyako rolt az euró-
pai építészetre minden politikai határon keresztül. A 
könyvtár mellett a másik bérlő a Drezdai Filharmo-
nikusok, akik 1969 óta játszanak a Kulturális Palota 
koncerttermében. A központi könyvtár újranyitá-
sa nem változtatta meg a drezdai Városi Könyvtár 
Rendszerének decentralizált szervezetét, mely 19 
fiókkönyvtárból és különböző mozgó szolgáltatá-
sokból áll. Nem zártak be fiókokat, a személyzet 
nem került át a fiókokból a központi könyvtárba. A 
központi könyvtár gyűjteménye nem fog jelentősen 
gyarapodni. A könyvtár továbbra is követni fogja a 
szerény, de naprakész gyűjtemény fenntartásának 
sikeres stratégiáját. A gyűjtemény jelenleg 295 ezer 
egységből áll, míg a teljes raktári és tárolókapacitás 
305 ezer tételt képes befogadni. Különleges kihívást 
jelentett a könyvtár tervezése a meglévő belső épí-
té szeti korlátokon belül. A könyvtári rendszer né-
hány kompromisszumra kényszerült, mindenekelőtt 
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alapterületével kapcsolatban, ami csökkent az elérni 
kívánt célokhoz képest. Az olvasói munkaterületek 
jelentős növekedése csak a polcok tömörebb elhe-
lyezésével volt elérhető. Drezdában a szó szoros ér-
telmében Kulturális Palotában várják a látogatókat. 
A város központi könyvtárában az az érzésünk, hogy 
egy nyilvános nappaliban vagyunk, ahol mindenkit 
szívesen látnak. A meghosszabbított megnyitó hétvé-
gén 17 500 látogató fogadta el a meghívást, és jött el 
élvezni az új helyiségeket. 

 (Autoref.)

Lásd még 28

Elektronikus könyvtár

69/2018

cRissingeR, Sarah: Access to research and Sci-Hub : 
creating opportunities for campus conversation on open 
access and ethics. – Bibliogr. jegyzetekben In: college & 
research libraries news. – 78. (2017) 2., p. 86-88., 95.

A kutatási eredmények elérése és a Sci-Hub. Campuson 
belüli beszélgetés a nyílt hozzáférésről és etikai kérdé-
sekről

Elektronikus könyvtár; Főiskolai könyvtár; Hozzáférhető-
ség; Könyvtárosetika

A cikk szerzője a Sci-Hubot övező botrányokra ref-
lektálva akkori munkahelyén, a Davidson College-
ban 2016 szeptemberében szakmai napot szervezett, 
amelynek során a főiskola oktatóival és a diákokkal 
a tudományos szövegekhez való hozzáférés erkölcsi 
és etikai kérdéseit vitatták meg. A szakmai nap öt-
lete egy témába vágó Science-beli cikk – mely azt 
taglalta, kik, honnan és milyen tartalmakat töltenek 
le a Sci-Hub segítségével – megjelenését követő zárt 
egyeztetések során körvonalazódott. Az intézmény 
számára fontos volt, hogy a könyvtári és informáci-
ós technológiák segítségével hogyan tudják ennek a 
tudományos publikációk globális, ingyenes és termé-
szetesen illegális elérését biztosító repozitóriumnak a 
hozzáférhetőségét korlátozni, használatát visszaszo-
rítani az egyetemi polgárok körében. A kutató szem-
pontjából ugyan kényelmes, ha a saját íróasztalánál 
indított egyszerű kereséssel korlátlanul hozzáfér a 
kurrens, naprakész szakirodalomhoz, ennek a mo-
dellnek azonban megvannak a gyenge pontjai erköl-

csi, társadalmi és jogi téren is, ami kellő támadási 
felületet biztosít az előfizetési díjakat gátlástalanul 
megkerülő folyóiratkereső és elindítója, Alexandra 
Elbakyan számára.
A könyvtáros közösség a Sci-Hub ügyből úgy tud 
profitálni, ha tágabb kontextusba helyezi azt, így a fe-
lelősség és a permanens változás kérdését is bevonva 
a diskurzusba a Sci-Hubot mint a tudományos pub-
likációkkal kapcsolatos problémák esettanulmányát 
tárja az egyetemi oktatók és a hallgatók elé. A 2011 
óta eltelt idő és a témával foglalkozó cikkek, posz-
tok, kommentek nagy száma megérlelte egy etikai, 
technikai, szerzői jogi kérdéseket felvető nyílt pár-
beszéd lehetőségét. Az ügy Davidson College-beli 
aktualitását fokozza, hogy az egyetem rendelkezik 
etikai kódexszel, melynek ismeretében a Sci-Hub 
gondtalan használata megkérdőjeleződik.
A nyílt hozzáférés kérdése és a tudományos publiká-
ciós rendszer körüljárása nem volt előzmények nélkü-
li az egyetemen, 2015-ben ugyanis már tartottak egy 
Open Access hetet, a Sci-Hub fórumot tehát ennek 
etikai vonalán elindulva szervezték meg, integrálva 
a korábbi partneri együttműködéseket. A 2016. szep-
temberi szakmai napnak kettős vetülete volt, hiszen 
teret adott egyrészt a Sci-Hub elvi működéséről, 
másrészt az annak nyomán felmerülő lezáratlan kér-
désekről – úgymint folyóiratköltségek, kiadástámo-
gatás, jutalmazási rendszer, a szabad hozzáféréshez 
alkalmazott praktikák – szóló, előítélet nélküli nyílt 
vitának. A józan, következtetéseken alapuló dialógus-
ra azért is volt szükség, mert szűkebb értelemben a 
Davidson College diákjait is érintette a szabad hoz-
záférés korlátozásának elvi és gyakorlati lehetősége, 
ugyanis felmerült az egyetem részéről, hogy letiltsák 
a Sci-Hub oldalához való hozzáférést.
Kérdés, hogy kell-e az etikai és erkölcsi kereteinket 
a végletekig tágítani, vagy könyvtárosként, felelőssé-
get vállalva a tudományos kutatásért és az informá-
ciós világban való eligazodásért, inkább más aspek-
tusból kellene meglovagolnunk a Sci-Hub felverte 
hullámokat. A fórumon felmerült annak az elméleti 
lehetősége is, hogy a könyvtárak konzorciumi kere-
tek között készíthetnének egy teljesen új alapokon 
álló megosztó és értékelő rendszert, valamint az új 
tartalom létrehozása, a jelentésteremtés és az etikus 
megosztás felé kellene elmozdulniuk a helyi közös-
ségek segítségével.
A szakmai fórumok és a Sci-Hub nyújtotta esettanul-
mány csak az első lépés volt a Davidson College szá-
mára a nyílt hozzáférés kezdeményezésének útján. Az 
egyetem fontosnak tartja a tudatosságot, a nyílt párbe-
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szédet és az egyetemi polgárok tájékoztatását, hosszú 
távon pedig egy nyílt hozzáférési szabályzat felállítá-
sát vagy a zöld úton való elindulást tervezik.

(Horváth Adrienn)

70/2018

OUDENAREN, John Van: The World Digital Library In: 
Bibliothek. – 41. (2017) 2., p. 242-249.
Res. angol nyelven

Digitális Világkönyvtár

Elektronikus könyvtár; Honlap; Kulturális örökség; Nem-
zeti könyvtár

A WDL (World Digital Library – Digitális Világ-
könyvtár) projekt célja, hogy a világ minden pontján 
működő könyvtárak ritka és egyedi kulturális tar-
talmainak biztosítson online elérhetőségét. A WDL 
ötlete először 2005-ben merült fel a Kongresszusi 
Könyvtár vezetője, James H. Billington részéről. 
Az UNESCO-val együtt, számos partnerkönyvtár 
bevonásával a Kongresszusi Könyvtár olyan elsőd-
leges források digitalizálását és szabad elérhetővé 
tételét vette tervbe, amelyek a világ országainak a 
kulturális eredményeit reprezentálják, és a történe-
teit mesélik el. 
A nyilvános weboldal (www.wdl.org) 2009. április 
21-én indult el 18 ország alig néhány ezer dokumen-
tumával. Az érdeklődést azonban jelzi, hogy már az 
indulás napján 587 510, másnap pedig további 619 
846 látogatást regisztráltak. A projekt eredményeként 
2016 márciusára a WDL már 13 551 könyvtári do-
kumentumot, 658 155 képet és hangzó fájlt tartalma-
zott. Ekkorra a 103 együttműködő könyvtár mellett 
9 múzeum, 4 levéltár és 15 egyéb intézmény is részt 
vett a projektben.
A tartalom legfőbb jellemzője a minőség, amely 
egyszerre jelent magas színvonalú technikai megje-
lenítést és a tartalmak gondozását. Az UNESCO-val 
való egyezség értelmében a WDL elérhetővé teszi A 
világ emlékezete program részét képező tartalmak 
digitális másolatát, közöttük olyan tartalmakat, mint 
Beethoven IX. szimfóniájának kéziratát, a 750-ben 

keletkezett Codex Aureust vagy a Marseillaise egy 
korai felvételét 1898-ból. 
Az oldal jellemzője a többnyelvűség. Összesen 131 
nyelven érhetők el dokumentumok, amelyekhez 7 
nyelven fejlesztettek ki interfészt. Az ENSZ 6 hi-
vatalos nyelve (arab, angol, francia, kínai, orosz és 
spanyol) mellett portugálul érhető el az oldal, így az 
internethasználók jelentős része saját nyelvén bön-
gészhet a WDL oldalain. Az egységes felhaszná-
lói élmény érdekében a metaadatokat (tárgyszavak 
és nevek) következetesen lefordítják valamennyi 
nyelvre.
Valamennyi tételt katalogizáltak 6 fő szempont sze-
rint, amelyeket a böngészés és a visszakeresés során 
érvényesíteni lehet: hely, idő, téma, formátum, nyelv 
és beküldő intézmény. A böngészési és keresési ered-
ményeknek három megjelenítési módja van: lista (a 
leírás előnézetével), galéria (a dokumentum képével) 
és térkép (a leírás „hely” mezője alapján).
Valamennyi tételhez tartozik egy bekezdésnyi – ku-
tatók, kurátorok által készített – leírás, amelyből tájé-
kozódhatunk, mi ez a dokumentum, és miért fontos. 
Egyes tételek esetében ezt olyan további elemekkel 
egészítik ki, mint idővonal, interaktív térkép vagy 
kis videók, amelyekben szakértők mutatják be az 
adott tételt. A WDL ezeken felül kiemelkedő a se-
besség és a megbízhatóság tekintetében is, amelyet 
felhő tárhely és CDN (content delivery network – 
tartalomszolgáltató hálózat) használatával érnek el. 
Informatikai értelemben a WDL egy óriási oldal. A 
szolgáltatási felülethez közel 2TB, a master fájlok 
tárolására több mint 18 TB tárhely áll rendelkezés-
re és van használatban. A használat szintén jelentős. 
2015-ben egy év alatt 8 185 301 látogatót szolgált 
ki a weboldal.
A jövőben kihívást jelent az új közreműködő partne-
rek toborzása. A cél, hogy a jelenlegi magas színvonal 
fenntartása mellett bővüljön a tartalom is, és a WDL 
még inkább reprezentálja a világ országait, nyelveit, 
vallásait, kultúráit és az egyes történelmi korszako-
kat. A szolgáltatási felületet igyekeznek az oktatás 
igényeivel összhangban fejleszteni, és mindezzel 
tovább növelni a használók számát.

(Tóth Máté)
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Múzeumok, levéltárak
Lásd 34, 48

Kiadói tevékenység

71/2018

BJÖRK, Bo-christer: Journal portals : an important in-
frastructure for non-commercial scholarly open access 
publishing. – Bibliogr. In: Online information review. – 41. 
(2017) 5., p. 643-654.

A nem kereskedelmi célú, nyílt hozzáférésű tudományos 
folyóiratok gyűjtőportáljai

Dokumentumazonosítás; Elektronikus folyóirat; Hozzá-
férhetőség; Kutatás információellátása; Portál; Publikálás 
-tudományos kiadványoké

A szerző olyan jelenséget vizsgál cikkében, amely a 
kereskedelmi célú szakfolyóirat-kiadás alternatívája 
lehet: a nem kereskedelmi célú, nyílt hozzáférésű 
tudományos folyóiratok gyűjtőportáljait (a további-
akban: folyóiratportálok). A definícióhoz a követke-
ző kritériumokat állítja fel: a folyóiratportálok olyan 
weblapok, amelyek nagyszámú, túlnyomórészt nyílt 
hozzáférésű szakfolyóiratnak adnak otthont, harma-
dik fél üzemelteti őket (azaz nem a lapok tulajdono-
sai vagy kiadói), díjmentesek vagy jelképes szerzői 
publikálási díjakat szabnak (100 USD alatt cikken-
ként), a költségeket közpénzből, alapítványi forrásból 
vagy egyetemi költségvetésből fedezik, saját fejlesz-
tésű vagy nyílt forráskódú szoftvereket használnak, 
emellett kiadványszerkesztést segítő felületet vagy 
egyéb többletszolgáltatást nyújtanak (Open Journal 
Systems, DOI-azonosítók, indexelés, hosszú távú 
archiválás biztosítása).
A szerző 21 folyóiratportált talált, amely megfelel a 
fenti kritériumoknak, ezek összesen 6509 folyóiratot 
adnak közre, amelyeknek jelenleg 18%-a szerepel a 
DOAJ-ban. A lefedett térségek szinte kizárólag a fej-
lődő és közepesen fejlett országok (Latin-Amerika és 
Ázsia képviselteti magát a legnagyobb számban), a 
tudományterületet tekintve pedig felülreprezentáltak 

a humán és társadalomtudományok, aminek magya-
rázata az, hogy ezen régiókban és tudomány sza kok-
ban a nagy kereskedelmi kiadók nem érdekeltek, 
ezzel összefüggésben ezen országok tudományos-
sága láthatatlan, sőt érdektelen a világ tudományos 
elitje számára.
A szerző cáfolja az ellenoldal érveit (Beall, J. 2015, 
„Is SciELO a Publication Favela?” [Publikációs 
favela-e a SciELO?]), és a folyóiratportálokat a pub-
likálás legjobb lehetőségének tartja a fejlődő világban 
élő tudósok számára. Hiszen azáltal, hogy a jellem-
zően egyetemeken, kutatóintézetekben vagy tudomá-
nyos egyesületek által szerkesztett régi print folyó-
iratok online változatai/utódai ilyen módon társulnak, 
a folyóiratportálok idővel egyre több szakfolyóira-
tot tömöríthetnek, így költséghatékonyan működ-
hetnek, és javulhat az alkupozíciójuk a Scopusszal 
vagy a Web of Science-szel szemben. Az indexelés, 
a folyóiratportálok által kezelt metaadatok, DOI- és 
ORCID-azonosítók, illetve a nyílt hozzáférés és a 
DOAJ-ban való szereplés pedig növeli a folyóiratok 
láthatóságát és a bennük való publikálás presztízsét. 
Ehhez az anyanyelv mellett az angol nyelv használata 
is kell: a 6 legnagyobb vizsgált folyóiratportál 19%-a 
kizárólag angol nyelvű, 33%-uk pedig az angolt op-
cionális nyelvként adja meg. A folyóiratportálok mű-
ködési modelljének egyetlen veszélye a finanszírozás 
fenntarthatóságának kockázata, mivel a kormányzati 
támogatások vagy a nemzetközi alapítványok és se-
gélyszervezetek forrásai el is apadhatnak. Az európai 
országok esetében azonban a nyílt tudomány célki-
tűzése az Európai Bizottság által rögzített irányelv, 
ezért térségünkben a nyílt hozzáférésű folyóiratpor-
tálok további bővülésére számíthatunk.
A szerző 7 folyóiratportált részletesebben is bemutat, 
ezek a több dél-amerikai ország összesen 1249 folyó-
iratát összefogó SciELO, az Afrikában és Ázsiában is 
több fiókportál formájában létező Journals on-line, 
a japán J-Stage, amely a természettudományokra 
fókuszál, a harmadik világ egészségügyét érintő ku-
tatásokat publikáló Bioline International, a jelenleg 
181 felsőoktatási könyvtár részvételével működtetett, 
elsősorban európai és észak-amerikai illetőségű Open 
library of humanities, a szerb nemzeti könyvtár által 
fenntartott doiSerbia, végezetül a finn Tudományos 
Társaságok Bizottsága által létrehozott, miniszté-

Kapcsolódó területek
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riumi keretből finanszírozott Scientific journals 
online, amely jelenleg a finn nemzeti könyvtárral 
való együttműködés keretében készül bővíteni a 
szolgáltatásait.

(Szabó Piroska)
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