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Könyvtár- és információtudomány
Általános kérdések

138/2018

‚

folyoirat

Bawden, David – Robinson, Lyn: Curating the infosphere : Luciano Floridi’s
Philosophy of Information as the foundation for library and information science. –
Bibliogr. In: Journal of documentation. – 74. (2018) 1., p. 2-17.

külföl di

Az infoszféra gondozása: Luciano Floridi információfilozófiája mint a könyvtár- és
információtudomány alapja

Információ; Információs társadalom; Könyvtártudomány; Könyvtártudományi kutatás
Az információfilozófiának az a megközelítése, amelyet Luciano Floridi először 2002-ben írt le, majd az azt követő években folyamatosan fejlesztett tovább, túlmutat a számítástechnikán és a könyvtár- és információtudományon
(könyvtártudományon), ugyanakkor teljességgel releváns mindkét terület
számára, mivel nem hagyja figyelmen kívül előzményeiket és összeegyeztethető eredményeikkel.
A könyvtártudományt ebben a keretrendszerben Floridi úgy határozza meg,
mint alkalmazott információfilozófiát, amelynek tárgyát a dokumentumok,
azok életciklusa és a hozzájuk kötődő eljárások, folyamatok, technikák, valamint az ezek megvalósítását, irányítását és szabályozását lehetővé tevő
eszközök képezik. A könyvtártudomány alkalmazza az információfilozófia
főbb alapelveit és általános technikáit, annak érdekében, hogy jól körülírt,
gyakorlati problémákat oldjon meg, illetve specifikus, konkrét jelenségekkel foglalkozzon. Ugyanakkor szolgáltatásközpontú területeken empirikus
kutatásokat végez, amivel hozzájárul az információfilozófia terén folyó
alapkutatás fejlődéséhez.
Floridi az elmélet lehetséges alkalmazásának három szintjét különbözteti
meg: az első szint a napi, rutinszerű tevékenységeké, a második egy tudományterületnek és tudásbázisának körülhatárolását jelenti, a harmadik a
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megalapozó, elvont szint, amely keretet ad a másik
kettőnek. Floridi elmélete szakít a kizárólag információközpontú megközelítésekkel, ezért – ahol szükséges – adatközpontú (is). Információfilozófiája emellett nemcsak a ténybeli információkkal foglalkozik,
hanem a tudással is. Az információt szükségszerűen
igaznak tekinti, ami azt jelenti, hogy – információfilozófiai szempontból nézve – a könyvtár olyan
szemantikai tartalmakkal dolgozik, amelyek a dokumentumokban vannak rögzítve. Ezek a tartalmak
magukban foglalják az információt, amely igaz, a
tévinformációt, amely hamis, és a dezinformációt,
amely szándékosan félrevezető.
Floridi információfilozófiai elmélete elvezet egy teljes értékű információetika kimunkálásához, amely
feltételezi, hogy az infoszféra minden információs
entitásának van belső értéke. Mivel a könyvtártudomány célja a szemantikai környezet gondozása, ezért
elsődleges etikai kötelezettsége, hogy az infoszféra
jobbá tételén munkálkodjon.
(Koltay Tibor)
Lásd még 187

Terminológia
139/2018
Schopfel, Joachim – Rasuli, Behrooz: Are electronic
theses and dissertations (still) grey literature in the digital
age? : A FAIR debate. – Bibliogr. In: The electronic library.
– 36. (2018) 2., p. 208-219.
Szürke irodalom-e a digitális korszakban az elektronikus
szakdolgozat és disszertáció?

A cikk definiálja, mit tekintünk szürke irodalomnak, majd kifejti a fogalom alkalmazását az elektronikus szakdolgozatokra és disszertációkra, közelebbről pedig a beszerzés, a minőség, a hozzáférés
és a megőrzés szempontjait értékeli. Néhány érv az
elektronikus szakdolgozatok és disszertációk „szürke természetét” emeli ki, úgymint az intézményi
vagy egyéb repozitóriumokon keresztüli korlátozott
hozzáférhetőséget. Más érvek (pl. az elektronikus
szakdolgozatok és disszertációk infrastruktúrájának
és minőségének fejlődését illetően) megkérdőjelezik a szóban forgó dokumentumokat illető „szürke”
megközelítést. A tanulmány következtetése szerint az
elektronikus szakdolgozatok és disszertációk „szürkesége” továbbra is kihívást jelent: egy megoldásra
váró problémát a FAIR (findability, accessibility,
interoperability, reusability: kereshetőség, hozzáférhetőség, együttműködés, újrahasznosíthatóság)
alapelvein keresztül megvalósított nyílt tudomány
felé vezető úton.
A könyvtár- és információtudományi szakembereknek és kutatóknak csak körültekintéssel szabad használniuk a szürke irodalom fogalmát. A vita segít a felsőoktatási könyvtárosoknak és a könyvtártudományi
kutatóknak jobban megérteni a szürke irodalom természetét és kiterjedését, jelen esetben az elektronikus
szakdolgozatok és disszertációk területén.
A nyomtatott korszak néhány definíciója már nem alkalmazható a digitális korban. A vita ellentmondásos
jellege megvilágíthatja a szürke irodalom, illetve az
elektronikus szakdolgozatok és disszertációk közötti hasonlóságokat és különbségeket, kiemelve az ez
utóbbiak támasztotta kihívásokat is, különösen kereshetőségük és hozzáférhetőségük tekintetében.
(Autoref.)
Lásd még 152

Disszertáció; Disszertációgyűjtemény; Elektronikus könyv
tár; Hozzáférhetőség; Szürke irodalom
Noha a szakdolgozatok és disszertációk terjesztési
csatornái jelentősen megváltoztak a digitális korban,
rendszerint még mindig szürke irodalomnak tartják
őket. Jelen cikk a „szürkeség” fogalmának elektronikus szakdolgozatokra és disszertációkra való alkalmazhatóságát kívánja megvitatni.
A tanulmány a szürke irodalom fogalmának elektronikus szakdolgozatokra és disszertációkra történő
alkalmazásával kapcsolatos két ellentétes álláspontot ütközteti.
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Történet
140/2018
Pust, Hans-Christian – Nüchter, Maria: Die Suche
nach NS-Raubgut in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart : ein Zwischenbericht In: Bibliotheks
dienst. – 52. (2018) 2., p. 120-137.
Res. angol nyelven
Nácik által elkobzott könyvek felkutatása a Württembergi
Könyvtári Figyelõ 2018/3

Tartományi Könyvtárban: köztes beszámoló a projektről

Hadizsákmány; Jogi kérdések -könyvtárban; Könyvtártörténet -nemzeti; Könyvtörténet -nemzeti; Proveniencia;
Regionális könyvtár
A Württenbergi Tartományi Könyvtár (Württenber
gische Landesbibliothek Stuttgart) majdnem 6 milliós
állományával Baden-Württenberg legnagyobb tudományos könyvtára. Az 1765-ben alapított intézmény
általános tudományos könyvtár szellemtudományi
súlyponttal, egyúttal a tartomány kötelespéldány-központja jelentős régi könyvállománnyal, emellett végzi
a tartomány helytörténeti irodalmának feltárását is.
Elsőként a tartományban, 2016 júniusa óta részt vesz
egy hároméves projekt keretében a nácik által elrabolt
könyvek felkutatásában. A Washingtoni Alapelvek
(1998) és az azt követő német szövetségi kormánynyilatkozat (1999) nyomán azonosítja, dokumentálja
az elkobzott könyveket, megkeresi az eredeti tulajdonosokat, illetve azok örököseit, és próbál méltányos
megoldást találni kártalanításukra. (Több ilyen projekt fut Németországban és Ausztriában is.)
1933-ban a könyvtár állománya 800 000 kötetből állt.
Már akkor több óvintézkedés történt, hogy a majdani légitámadásoktól megvédjék a gyűjteményt, majd
1941 szeptemberében meg is kezdődött a régi, értékes kötetek áttelepítése. Az 1944. szeptember 12-ről
13-ra virradó éjjel lezajlott bombatámadás azonban
megsemmisítette az épületben maradt anyagot, mintegy 580 000 kötetet. A könyvek pótlása szinte azonnal megkezdődött ajándékok, csere és vétel útján,
1947-ig már 45 000 kötetet sikerült így beszerezni.
(Elsősorban ezekről feltételezhették, hogy nácik által
elrabolt könyvek vannak köztük. Ezeket egy helyen
is tárolták.)
Míg közvetlenül a háború után új raktározási rendet
alakítottak ki, melyben mind az új, mind az antikváriumi gyarapodás egy helyre került, 1950-től külön
numerus currens szerint vették állományba az új és az
antikváriumi beszerzéseket. A gyanút, hogy ez utóbbiak között akadnak a nácik által elkobzott könyvek,
néhány szúrópróba igazolta is.
E szúrópróbák nyomán adta be a tartományi könyv
tár a pályázatát, melyet a Deutsche Stiftung Kultur
gutverluste 2015 végén támogatásra érdemesnek
ítélt. A program célja az volt, hogy az 1950 és 1970
között antikváriumban vásárolt könyvtári könyveket
egyenként átnézzék, és előző tulajdonosaikra utaló
jeleket keressenek bennük (proveniencia-kutatás).
Ez közel 60 000 kötet vizsgálatát jelenti a projekt
Könyvtári Figyelõ 2018/3

három éve alatt. Eddig, a projekt félidejéig 46 000
kötet átnézése történt meg. A munka során az összes
provenienciára utaló jegyet szkennelik, és egy belső
Allegro-adatbankban tárolják, mely a cikk megírásakor 5300 adatcsoportot tartalmazott. Az átnézett
köteteket hat kategóriába sorolják, melyekből a 3.
(nem azonosítható), a 4. (gyanús), az 5. (náci zsákmány) és a 6. (kártalanítandó) fontos a kutatás számára. Az 5. csoport (kb. 680 kötet) további munkát
igényel még a jövőben. Az eddig feltárt személyek
vagy intézmények neveit és adatait a Közös Könyvtári Szövetség (Gemeinsamer Bibliotheksverbund)
proveniencia-wikijében rögzítik.
A szerzők a továbbiakban a gyanúsnak minősített
kötetek, így például a náci párt egyeteme – Die Hohe
Schule – könyvtárából, valamint a szabadkőművesek
és baloldali szervezetek, illetve magánszemélyek elkobzott könyvtáraiból származó anyagok vizsgálatát
ismertetik. Két magánkönyvtár esetében sikerült az
eredeti tulajdonosok örököseit megtalálni, és kapcsolatot is teremteni velük.
(Murányi Lajos)
Lásd még 141

Kutatás
141/2018
Augustínová, Eva – Majerová, Jarmila: Najnovšie
výskumy v akademickom priestore v oblasti knižničnoinformačnej vedy a praxe In: ITlib. – 20. (2017) 2., p. 4549.
Res. angol nyelven
A legfrissebb könyvtár- és információtudományi kutatások és a gyakorlat

Interdiszciplináris problémák; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyvtárosképző intézmény; Könyvtártörténet -nemzeti; Könyvtártudományi kutatás
A cikk a Zsolnai Egyetemen folyó fő könyvtár- és
információtudományi kutatásokat ismerteti. Az egyik
irányt a történeti kutatások jelentik, ideértve a kulturális örökség digitális környezetben való megjelenítését is. A másik fő kérdéskör a digitális bölcsészet,
amely határtudományi kutatások és együttműködések révén, új módszerekkel és új kérdésfeltevésekkel
vizsgálódik. A harmadik kutatási terület az úgyneve-
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zett médiamatikai (médiatudományi és informatikai)
tanulmányokat és a kulturális örökség tanulmányokat
egyesíti a jó gyakorlatok feltérképezésével.
A történettudományi kutatási területen belül az európai COST IS1310 ’Reassembling the Republic
of Letters 1500–1800’ projekt keretében az 1500
és 1800 közti tudományos kommunikáció kapcsolatrendszerét kutatják nemzeti és európai kontextusban. A tudósok közti (kéziratos) levelezéseket a
mai technológia segítségével vizsgálva történetileg
rekonstruálhatóak a koraújkori európai értelmiségiek szakmai és személyes viszonyai, amelyek megrajzolják az írástudók határokon átívelő, szellemi
köztársaságát. Ehhez kapcsolódóan a levéltárakban,
könyvtárakban őrzött unikális kéziratos dokumentumok digitalizálása, közzététele, restaurálása is a
projekt részét képezi.
A muzeális gyűjtemények katalógusainak kutatása a
szlovák kulturális örökség szempontjából kiemelten
fontos. A 12. század elejétől 1918-ig terjedő időszakot átfogó kutatás a könyvtárak gyűjteményeinek
történeti örökségében lévő elsődleges és másodlagos
források feltárására épül. A projekt fontos eredményei
közé tartozik a muzeális gyűjtemények rekonstruálása, szlovák könyvtártörténeti bibliográfia készítése,
monográfia megjelentetése Muzeális gyűjtemények
Szlovákiában 1918-ig címmel, valamint a Muzeális
gyűjtemények katalógusai munkacímű kézirat létrehozása. A projekt során egy értékes forrásműként
szolgáló kézirat került elő: Boris Bálent Szlovákia
muzeális gyűjteményeinek katalógusa című munkája,
amely mintegy 1000 katalógust ismertet. Az ezt követő forráskutatás keretében összesen 4574 könyvtár
katalógusát sikerült feltárni. Az eredmények nyilvánosan hozzáférhetőek az épülő adatbázisban, a http://
historickekniznice.uniza.sk:8080/xmlui oldalon.
A Szlovákia Emlékezete kutatási projekt a kulturális
és tudományos örökség védelmét és hozzáférhetővé
tételét szolgálja. Az egyetem Médiamatika és Kulturális Örökség Tanulmányok Tanszékén 2010 óta futó
projekt az EU támogatásával a muzeális könyvek
védelmét és megőrzését digitális formában, korszerű
technológiák alkalmazásával valósítja meg.
A Digitális Bölcsészet projektben nemcsak a digitalizálás problematikájával foglalkoznak, hanem a
humán tudományi diszciplínák hagyományos felfogásának megváltoztatását és a jelenkori ismeretek és
technológiák gyakorlati hasznosítását tűzik ki célul.
Ide tartozik annak a kérdése is, hogyan lehet a hagyományos bölcsészettudományi tapasztalatokat hálózati
és multimédiás környezetbe helyezve újraértelmezni
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a kulturális és történeti emlékezet alapvonásait. Az
egyetemen a hallgatók a kulturális örökség digitalizálása során a legkorszerűbb technológiákkal ismerkedhetnek meg.
Végezetül a képzés fejlesztését szolgáló kutatási terület folyamatosan vizsgálja a könyvtár- és információtudomány hazai és nemzetközi eredményeit, adatait,
hogy azok tapasztalatait perspektivikusan beépíthessék a jövő szakembereinek képzésébe.
(Prókai Margit)
Lásd még 140

Tudománymetria, bibliometria
142/2018
Cortiñas-Rovira, Sergi – Darriba Zaragoza,
Marc: Análisis de la presencia de pseudociencia en los
catálogos de las bibliotecas públicas españolas. – Bibliogr. In: Revista española de documentación científica.
– 41. (2018) 1., e197.
Res. angol nyelven
Az áltudományos művek jelenléte a spanyol közkönyvtárak katalógusaiban: bibliometriai elemzés

Állományelemzés; Bibliometria; Katalógus; Közművelődési könyvtár; Szakirodalom; Tudományos kutatás
A tanulmány azt vizsgálja, hogyan jelennek meg azok
a könyvek a spanyol közkönyvtárak katalógusaiban,
melyeknek témája áltudományosnak tekinthető, illetve miként is vélekednek ezek a művek az áltudományról. Kiépítésre került egy adatbázis, amely az
ilyen művek abszolút és relatív mennyiségét is elemzi
az összes spanyol könyvtári katalógusban. Az eredmények egy alacsony, ám mégis aggodalomra okot
adó arányt, 0,15%-ot mutattak ki a különböző áltudományos témájú műveket illetően, s a számokból kiderül az is, hogy a könyvtárakban jelenlévő legelterjedtebb áltudomány-terület az asztrológia. A tanulmány
rámutat a homeopátia fenyegetésére is, hiszen erről
az álterápiáról 20-szor annyi tételt találunk a spanyol
közkönyvtárakban, mint a kemoterápiáról.
(Autoref.)
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Könyvtár- és tájékoztatásügy
Általános kérdések
Lásd 206

Nemzetközi könyvtárügy
Lásd 145, 149

Nemzeti könyvtárügy
143/2018
Duquenne, Isabelle: Vers un aménagement numérique
du territoire : le programme national des Bibliothèques
numériques de référence. – Bibliogr. In: Bulletin des bibliothèques de France. – (2017) 12., p. 44-51.
Res. angol nyelven
A digitális vidékfejlesztés felé: a referensz digitális könyvtárak nemzeti programja Franciaországban

Együttműködés -belföldi; Ellátó rendszer; Fejlesztési terv;
Közművelődési könyvtár; Minősítés; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági
Fréderic Mitterrand kultúráért és kommunikációért
felelős miniszter, felismerve a digitalizáció kulturális
hatását és ebből következően a könyvtárak korszerűsítésének szükségességét, a tízezer lakosnál nagyobb
városok számára 2010-ben létrehozta a Referensz
Digitális Könyvtárak (Bibliothèques numériques de
référence, BNR) programját. A digitális átállás első
hat éve után eljött az első összegzés ideje: 2016-ban
felülvizsgálták az elért eredményeket, és egy jelentést
tettek közzé (http://www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/cid109956/premier-bilan-dispositif-nationalbibliotheques-numeriques-de-reference.html).
2017 tavaszáig több mint harminc államilag elismert
referensz digitális könyvtár létesült. A program kiinduló elképzelése az volt, hogy regionális szinten öt
könyvtárral kötnek megállapodást arról, hogy szélesítsék digitális szolgáltatásaikat és tartalmi kínálatuKönyvtári Figyelõ 2018/3

kat a digitális esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Ezzel a digitális váltással mintegy referensz
könyvtárrá válhatnak az adott régióban.
Ahhoz, hogy a Referensz Digitális Könyvtár címre
jogosult lehessen egy intézmény, az alábbi szakmai
ismérvekkel kell rendelkeznie:
–– magas színvonalú IT-infrastruktúrára támaszkodik;
–– nemzeti, regionális és helyi hálózatokba integrálódik;
–– képzett személyzettel és többéves fejlesztési tervvel rendelkezik;
–– figyelembe veszi a digitális könyvtárak keretrendszerének ajánlásait (2010-es Racine-jelentés);
–– az állam digitális politikájának fő irányvonalaihoz igazodik.
A projektnek nem volt önálló pénzügyi kerete. Prog
ramspecifikus költségvetés hiányában az állam két
módon segített: a pályázó könyvtárak pénzügyi ösztönzést kaptak az általános területi fejlesztési alapból (dotation globale de décentralisation, DGD),
emellett a nemzeti kulturális örökséget őrző kiemelt
városi könyvtárak (bibliothèque municipale classée,
BMC) büdzséjébe is beépítették a digitális kiválóság elérését.
Az elbírálásban elsőbbséget élveztek azok a könyvtárak, amelyek a megcélzott közönség igényeire, a
digitalizációval kapcsolatos szolgáltatások és tartalmak fejlesztésére, a szakmai gyakorlatok és tudás
korszerűsítésére, valamint a lokális fókuszú működésre fektették a hangsúlyt. 2010 és 2015 között az
állam 9,573 millió eurót költött a BNR programra.
A DGD éves összegéből (80,4 millió euró), a BNRnek szentelt rész az évek során a keret 0,7%-a és
3,81%-a között mozgott. A finanszírozott referensz
digitális könyvtárankénti átlagos támogatás összege 563 ezer euró volt, ami a támogatható kiadások
átlagosan 61%-át tette ki. A helyi önkormányzatok
számára a program máig igen vonzó, mert felgyorsította a könyvtárak digitális modernizációját és alkalmazkodását az új kihívásokhoz, beleértve a fizikai terek fejlesztését is. Az infrastruktúra (portálok,
RFID eszközök, automatizált kölcsönzés, hálózatok,
wifi) építésének támogatása mellett a program jelen-
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tős mértékű innovációra ösztönözte a könyvtárakat.
Nemcsak a személyzet tett szert digitális profizmusra, de a fogyatékkal élők támogatása, az oktatás és a
társadalom digitális készségeinek fejlesztése terén is
sikerült eredményeket elérni.
A „regionális BNR” egyik kiváló példája Nancy,
Metz, Épinal és Thionville közös projektje, melynek során két városi könyvtár és két kiemelt városi
könyvtár fogott össze. Példájukat számos más, területi összetartozást is megerősítő rugalmas együttműködés követte, többek között Montpellier és Nîmes
együttműködése, illetve a Valence-Romans Sud
Rhône-Alpes járás (communauté d’agglomération)
15 községének összefogása.
Mindezek után elmondható, hogy a referensz digitális
könyvtárak új, sok eredményt felmutató gyakorlata is
a már ismert, nagy országos könyvtári kezdeményezések (BMVR, Ruche) sorába illeszthető.
(Pajor Enikő)
Lásd még 140, 172, 185

Központi szolgáltatások
144/2018
Gülck, Stephan – Simons, Oke: PDA-Print in der Leih
verkehrs- und Ergänzungsbibliothek : Projektbericht zur
Einführung eines neuen Erwerbungsmodells. – Bibliogr.
In: BuB. – 70. (2018) 1., p. 52-55.
Olvasók által javasolt nyomtatott könyvgyarapítás a
Schleswig-Holstein-i Kölcsönző és Kiegészítő Könyvtárban: projektbeszámoló egy új szerzeményezési modell
bevezetéséről

Dokumentumszolgáltatás; Igénykutatás irodalom iránt;
Könyvvásárlás; Regionális könyvtár
Schleswig-Holstein tartomány könyvtári központjának (Büchereizentrale Schleswig-Holstein, BZSH)
Kölcsönző és Kiegészítő Könyvtára (Leihverkehrsund Ergänzungsbibliothek, LEB) az első német közkönyvtár, amely bevezette a felhasználók kezdeményezte könyvbeszerzést (Patron Driven Acquisition,
PDA) a nyomtatott média területén egy kétéves
projekt keretében. A módszert alkalmazzák néhány
tudományos könyvtárban is (pl. Universitäts- und
Stadtbibliothek Köln, Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz). A probléma lényege, hogy
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az új beszerzések zömét nem kölcsönzik ki – a cél
ennek az aránynak a csökkentése. A LEB működését
és a projektet ismerteti a cikk.
A tartomány könyvtári központja (BZSH) jól működő
intézmény, mely széles körű szolgáltatásokat biztosít
a nyilvános könyvtárak számára, így médiakínálatot
is, ami egy lektorátus által összeállított jegyzékek kiküldését és a kért új anyag kölcsönzésre kész kiszállítását jelenti. Negyven éve működik Flensburgban
a LEB-nek egy olyan részlege, mely 135 000 kötetével speciális szakirodalmi igényeket elégít ki a
tartományon belül egyfajta központi könyvtárként. A
kért irodalmat rövid időn belül kiszállítják a könyvtárakba. A lektorátus az utóbbi években megfelelő
állományprofilt dolgozott ki a LEB számára, mely a
következő részekből áll: igényes szépirodalom, ritkán
keresett szakirodalom, alkalmazásorientált szakirodalom, földrajzi és családtörténeti szakirodalom, idegen
nyelvű szép- és szakirodalom, központi külön- és
csereanyagok. A lektorátus nyolc munkatársa felel a
könyvpiac figyeléséért és az ajánlójegyzékek előkészítéséért, 2011 óta pedig a LEB állománygyarapítása is a feladatuk. A tartomány központi könyvtári
katalógusa (ZKSH) jelenleg több mint 400 000 címet
tartalmaz (könyvek, zenei CD-k, hangoskönyvek,
DVD-k stb.), és lehetővé teszi, hogy rendelési funkcióján keresztül a könyvtárak és az olvasók tartományi
szinten kölcsönözhessenek.
A közkönyvtári gyakorlattól eltérően a LEB anyagát
a központi katalógus rendelési funkcióján keresztül
keresik fel – a helyben használat minimális –, így
olyan nyomtatott vagy AV-dokumentumokat is kínálhatnak, melyek fizikailag még nincsenek az állományban, anélkül, hogy összezavarnák a használókat.
A PDA bevezetése mellett az alábbi érvek szóltak: az
állománygyarapítás tehermentesítése, jobb kapcsolat
az olvasókkal, a téves beszerzések minimalizálása,
a jobb használati adatok és a takarékosság. Emellett
fontos volt a ki nem kölcsönzött művek arányának
csökkentése is, amit egy projekt során akartak ellenőrizni és optimalizálni – ugyanis a 2013-ban vásárolt
címek 18%-át és a 2014-ben vásárolt címek 24%-át
2015 tavaszáig senki sem kölcsönözte ki.
A felhasználók kezdeményezte könyvbeszerzési
modell számára a címeket a német könyvtárellátó
(ekz.bibliotheksservice) információs szolgálatából
választották ki, melyeket nem az ajánlójegyzékeken tettek közzé, és nem vásároltak meg (azonnal)
a LEB számára. Kezdetben moderált modellel dolgoztak, vagyis az olvasók nem tudták, hogy kérésük
nyomán meg fogják-e vásárolni a művet. Csak akkor
Könyvtári Figyelõ 2018/3

utasították el a kérést, ha azt egy másik könyvtár már
beszerezte, és oda továbbították az igénylést. (A LEB
PDA-információját pedig törölték.) A PDA-kéréseket
egy terjedelmes Excel-táblában vezetik a központ
intranetes hálózatában; az adatok: bibliográfiai adatok, a már beszerzett PDA címek adatai és részletes
adatok a különböző szakcsoportok költségvetési állásáról. A próba során két év alatt kb. 400 tételnyi
szak- és szépirodalmi mű került így a katalógusba.
(Az online katalógusban külön mezőben jelölik az
ilyen könyveket.)
A továbbiakban a munka öt fázisát ismertetik a szerzők, majd megállapítják, hogy az új módszert sikeresen be tudták illeszteni az állománygyarapítási
gyakorlatba.
(Murányi Lajos)

Együttmûködés
Lásd 161, 167, 173, 189

Jogi szabályozás
145/2018
Maiello, Rosa: Nonsolocopyright : diritto dell’informa
zione e biblioteche digitali. – Bibliogr. In: AIB studi. – 58.
(2018) 1., p. 39-51.
Res. angol nyelven
Nem csak copyright: információs jog és digitális könyvtárak

Adatvédelem; Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Jogszabály -könyvtárügyi; Szerzői jog; Térítéses szolgáltatás
Az európai uniós joganyagban már az 1990-es évektől találunk olyan ajánlásokat, melyek a digitális
könyvtárakra (is) vonatkoznak (pl. a kulturális örökség digitalizálásáról: A Bizottság ajánlása a kulturális
anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetősé
géről, valamint a digitális megőrzésről – 2011/711/
EU; a nyílt kutatási adatokról: A Bizottság 2018/790
ajánlása a tudományos információkhoz való hozzá
férésről és azok megőrzéséről). A szerző kimerítően
tárgyalja a közintézményekben őrzött vagy előállított
dokumentumokat és információkat érintő 2013-as
Könyvtári Figyelõ 2018/3

EU-s irányelvet (Az Európai Parlament és a Tanács
2013/37/EU irányelve a közszféra információinak
további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv
módosításáról). Ennek értelmében a közintézményeknek lehetőség szerint térítésmentesen elérhetővé
és felhasználhatóvá kell tenniük dokumentumaikat
és információikat, bekapcsolva azokat a tagállamok
közötti információáramlásba az innovatív további
felhasználás érdekében. Az irányelvbe már beépítésre került a közgyűjtemények azon igénye, hogy
digitális anyagaikat meghatározott ideig térítés ellenében bocsáthassák rendelkezésre, figyelembe véve,
hogy a digitalizálás, az archiválás, a jogtisztázás és
a szolgáltatás biztosítása komoly költségekkel jár.
A közgyűjtemények azonban ebben a formájában is
ellentmondásosan fogadták az irányelvet, amelynek
módosító javaslata 2018-ra készült el (2018/234).
A digitális könyvtárak működését meghatározó további EU-s jogszabályok két témakörre oszthatók,
ezek a szerzői jog és a személyes adatok védelme.
Általánosságban elmondható, hogy szerzői jog védelme korlátozza a digitális dokumentumszolgáltatást, a
legfontosabb hatályos kivétel ez alól az árva művek
felhasználását szabályozó irányelv (2012/28/EU).
Jelenleg küszöbön áll a szerzői jog újraszabályozása,
a mai digitális környezethez igazítása. A Bizottság
módosító javaslata (2016/593) alapján elsősorban a
kereskedelmi forgalomban már nem kapható művek
szabad digitalizálása és hozzáférhetővé tétele van napirenden, ettől eltekintve a digitális könyvtárakban
továbbra is a történeti kulturális örökség lehet korlátozás nélkül elérhető. A tervezetet több szempontból
is kritizálták, és a könyvtáros egyesületek szeretnének további módosításokat elérni. A 2018. május 25én hatályba lépett általános adatvédelmi rendelet (Az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete;
GDPR) pedig annyiban érinti a digitális könyvtárakat, amennyiben lehetővé teszi a személyes adatok
kezelését és tárolását közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból.
A cikk az európai kontextus ismertetése után rátér a
vonatkozó olasz jogszabályokra. A legfontosabb hivatkozási alap a 22/1/2004, n. 42. számú kulturális
törvény, mely meghatározza a könyvtárak céljait, feladatait, szolgáltatásait, és lefekteti a szabad és ingyenes hozzáférés biztosítását. Ám a 2013/37/EU irányelvet átültető 18/5/2015, n. 102. számú törvényerejű
rendelet mind az előbbivel, mind az eredeti EU-s
irányelv szellemével ellentmondásba kerül, amikor
az adatok és dokumentumok reprodukciójáért és újra-
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hasznosításáért minden esetben díjazás felszámítását
írja elő, melyet a könyvtárak, levéltárak és múzeumok a gyűjtés, reprodukció, megőrzés, szolgáltatás
költségeinek fedezésére kétévente aktualizálnak. A
rendeletet sokat bírálták azon az alapon, hogy mivel a
digitális könyvtárak dokumentumai per definitionem
reprodukciók, térítéses szolgáltatásukat a rendelet
normaként értelmezi. A közelmúlt másik nagy port
felvert olasz jogszabálya a 2017-ben kiadott minisztériumi rendelet (DM 23/1/2017, n. 37.), mely az
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
(ICCD) illetékességi körébe vonja az összes digitalizálási projekt koordinálását, a nemzeti digitalizálási
terv elkészítésével egyetemben. A szakma erre is nagyon kritikusan reagált, firtatva az ICCD illetékességét és a nyílt hozzáférés/e-commerce kérdésében
elfoglalt álláspontját.
A szerző végezetül azokra a nemzetközi egyezményekre és dokumentumokra utal, amelyek magasabb
szinten jelölik ki a (digitális) könyvtárak céljait és
feladatait, kiemelve az UNESCO által 2011-ben jóváhagyott IFLA kiáltványt a digitális könyvtárakról
(ld. https://www.ifla.org/publications/iflaunescomanifesto-for-digital-libraries). A (digitális) könyvtárakon múlik, hogy tudják-e autonóm módon képviselni az információhoz, oktatáshoz, tudáshoz, kulturális örökséghez való egyenlő hozzáférés értékeit,
melyeket nem írhat(na) felül semmilyen nemzeti
vagy regionális szintű törvénykezés.
(Szabó Piroska)
Lásd még 170

Könyvtárosi hivatás
146/2018
Wood, Barbara A. – Evans, David J.: Librarians’ perceptions of artificial intelligence and its potential impact
on the profession. – Bibliogr. In: Computers in libraries.
– 38. (2018) 1., p. 26-30.
A könyvtárosok és a mesterséges intelligencia lehetséges hatása a szakmára: attitűdvizsgálat

Felmérés; Információtechnológia; Könyvtárosi hivatás
A mesterséges intelligencia és annak hatása az emberiségre gyakori téma a médiában. Emellett számos
tudományterület reflektál az ezzel kapcsolatos le-
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hetséges jövőbeli változásokra, ilyen például az orvostudomány és a jog. E szakmák már kénytelenek
voltak elismerni azt, hogy a mesterséges intelligencia megváltoztatja a képzéseket, és csökkenti majd
a szükséges munkatársak számát. Furcsa módon úgy
tűnik, hogy pont a könyvtáros szakma foglalkozik a
témával a legkevesebbet, pedig szinte folyamatosan
információkkal dolgozunk, így a mesterséges intelligencia a mi munkánkra is nagy hatással lesz majd.
Ezt a passzivitást és általánosságban a témával kapcsolatos attitűdöt kívánták felmérni a Kennesaw Állami Egyetem munkatársai.
A 10 kérdésből álló kérdőívet a könyvtárosok szakmai levelezőlistáin osztották meg, 2017 májusa és
júniusa között volt elérhető. A felmérést 341 felsőoktatási könyvtáros töltötte ki. Az eredmények azt
mutatják, hogy a könyvtárosok közel fele (56,3%)
gondolja azt, hogy a mesterséges intelligencia komoly hatást gyakorol majd a szakmánkra; 31,7% szerint lesz ugyan hatása, de nem jelentős; 12% szerint
pedig nem is okoz majd változásokat.
Az arra a kérdésre adott válaszok, hogy mely részterületeket változtatja majd meg a mesterséges intelligencia, összecsengtek a szakirodalomban találtakkal:
a többség a virtuális szolgáltatásokat, a tájékoztatást
és a katalogizálást említette.
A kérdőív összeállítói a mesterséges intelligenciát
megtestesítő példaként Watsont, az IBM világhírre
szert tett, kérdések megválaszolására kifejlesztett termékét hozták fel. A válaszadókat megkérdezték azzal
kapcsolatban, hogy mit gondolnak, mekkora az esély
arra, hogy a következő 2, 10 és 30 évben Watson és
a hozzá hasonló szuperszámítógépek megjelenjenek
a könyvtári használatban. A többség szerint erre csak
30 év múlva lesz magas, 90%-os esély. Egy korábbi
kutatás azonban azt vetíti előre, hogy ez a folyamat
már 4-5 éven belül lezajlik majd; a mesterséges intelligencia enyhíteni fogja a könyvtárosok terheit és
időt szabadít majd fel olyan feladatok javára, mint a
tanítás és a kutatás-fejlesztés.
A válaszadók közel fele (45,4%) azt gondolja, hogy
a mesterséges intelligencia bevezetése semmilyen
hatással nem lesz majd a könyvtárosok foglalkoztatására, 18,7% szerint pedig még nőni is fog emiatt a
szakképzett munkaerőre való igény. 77% azt nyilatkozta, hogy a szuperkomputerek nem lesznek képesek helyettesíteni a könyvtárosokat. Ugyanakkor látszik az is, hogy a válaszadók nem rendelkeznek kellő
mennyiségű ismerettel ebben a témakörben: 77%
semmilyen szakcikket sem olvasott a mesterséges
intelligenciával kapcsolatban, így például a Xiaotu
Könyvtári Figyelõ 2018/3

nevű kínai könyvtári robotot sem ismerik. Ez jelentős
különbség a jogászokhoz és az orvosokhoz képest,
akik szerint ugyan a mesterséges intelligenciát mint
eszközt az akadályok legyőzésére kell használni,
de a humán erőforrást pótló robotok jelenlétével is
tisztában vannak. A válaszok alapján a könyvtárosok
mindössze 47,4%-át érdekelné egy olyan workshop,
ahol többet tudna meg a témáról.
A technológia gyors ütemű fejlődése miatt a kutatást 3 év múlva érdemes lenne újra lefuttatni, hogy a
mesterséges intelligenciához való viszony alakulása
mérhető legyen. A kutatók megállapításai szerint a
könyvtárosok jelenleg túlságosan is passzívak és magabiztosak ebben a témában, s annak ellenére dugják
a homokba a fejüket, hogy a számítógépes fejlesztések valamennyiük hétköznapi munkáját meghatározzák. Talán most érkezett el az ideje annak, hogy
példát vegyünk a jogi és egészségügyi szakemberekről, és hozzájuk hasonlóan kezdjünk el komolyan
foglalkozni a kérdéssel. A mesterséges intelligenciában lehetőséget és eszközt kell látnunk, így az nem
válhat a létünket fenyegető technológiává.
(Jávorka Brigitta)
Lásd még 149, 178

Oktatás és továbbképzés
147/2018
Gant, Jon P.: Is management the “Tower of Babel” for
library and information science programs?. – Bibliogr. In:
Journal of library administration. – 57. (2017) 5-8., p. 585597.
Bábeli torony-e a menedzsment tanítása a könyvtár- és
információtudományi programokon?

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Munkaszervezés; Oktatási anyag; Vezetés
A digitális gyűjtemények robbanásszerű növekedése és a könyvtári szolgáltatások digitális átalakulása
miatt a könyvtár- és információtudományi képzéseken megnövekedett a menedzsment tanítása iránti
igény. A szerző azt állítja, hogy az ezt a célt kitűző
könyvtárosképző programokon Bábel tornyaként
burjánzik a zűrzavar. Nem működnek az univerzális megoldások. Ezek helyett, összhangban a mai
igényekkel és elgondolásokkal, a menedzsment elKönyvtári Figyelõ 2018/3

méletének és elveinek könyvtárcentrikusnak kell
lenniük. A menedzsment oktatásának tudományos
precizitással kell kapcsolódnia a gyakorlathoz is,
hogy megfeleljen a könyvtárosképzésben részt vevő
hallgatók igényeinek és elvárásainak. Az üzleti világ
nyelvén beszélő menedzsment tanítása helyett az
átadott tartalomnak rezonálnia kell a könyvtári kontextusban való irányítás helyzetére, és a könyvtári
értékek mellett kell elköteleződnie. A cikk példákkal
szolgál azon kutatások köréből, melyek a könyvtári és
egyéb információgazdag kontextusokban megjelenő
menedzsmentet és innovációt érintik. Bemutatja azokat a kérdéseket is, amelyekkel a könyvtárosképző
programokon tartott menedzsmentoktatásnak szembe kell néznie, hogy elmélyítse ismereteinket az
információ és a tudás menedzseléséhez szükséges
alapelvekről.
(Autoref.)
148/2018
Southall, John – Scutt, Catherine: Training for research data management at the Bodleian Libraries : national contexts and local implementation for researchers
and librarians. – Bibliogr. In: New review of academic
librarianship. – 23. (2017) 2-3., p. 303-322.
Kutatásiadat-kezelési képzések a Bodleian Librariesben: nemzeti kontextus és helyi programok kutatóknak és
könyvtárosoknak

Adatfeldolgozás; Egyetemi könyvtár; Kutatás információellátása; Kutató -mint olvasó; Továbbképzés; Tudományos kutatás
A kutatási adatok kezelése (Research Data Manage
ment, RDM) kapcsán manapság az anyagi támogatást biztosító intézmények, szervezetek már komoly
elvárásokat támasztanak. Ezeket minden kutatóegyetem igen komolyan veszi, és beépíti stratégiájába.
Ez derül ki egy 27 egyesült királyságbeli egyetemet
érintő vizsgálatból is. Ezek közül jó például szolgálnak az Oxfordi Egyetem könyvtárai (Bodleian
Libraries), melyek az egyetem kutatási és IT szervezeteinek együttműködésével az egész egyetemre
kiterjedő kutatástámogatási rendszert fejlesztettek,
ahol egyértelműen a kutatókkal szorosan együttműködő könyvtárosoké a vezető szerep.
A Bodleian Libraries-ben iSkills összefoglaló néven
gyakorlatorientált workshopokat indítottak kutatók
számára, melyek témája a kutatás hatásainak méré-
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sétől az open accessen át a kutatási témák változásait
követő eszközökig terjedt. Később a résztvevők körét
kiterjesztették a hallgatókra és a kutatástámogatással
foglalkozó egyetemi személyzetre is.
A szaktájékoztató könyvtárosok számára – akik leginkább összekötik a kutatókat, az egyetemi szervezeteket és a könyvtárat – két részből álló workshopot
tartottak. Ezen az adatkezelés alapjait, majd praktikus
tudnivalókat, például az adatok titkosítását, adatkezelési terv készítését ismertették meg velük. Az egyetemen további fejlesztések is történtek, így például
a kutatási adatokkal kapcsolatos portált indítottak,
illetve több, adatokkal kapcsolatos információtechnológiai segédeszközt bemutató összejövetelt szerveztek. A visszajelzések pozitívak, a résztvevőkben
tudatosult a kutatási adatok kezelésének fontossága,
megértették ennek könyvtárukra és saját munkájukra
gyakorolt hatását.
Az első kurzus tapasztalatai és a visszajelzések alapján némileg módosították a képzést. A szaktájékoztatók mellett az egyetem bármely kutatástámogatással foglalkozó munkatársa részt vehet a két alkalom
helyett immár egyszeri 90 perces foglalkozásokon.
Konkrétabbá váltak a témák is, és nagyobb hangsúlyt
kaptak az olyan helyi eszközök, mint például a kutatásiadat-kezelésre fókuszáló portál vagy az egyetemi
repozitórium.
A cikk írásáig a Bodlieian Libraries 90 munkatársa vett részt a képzésen, melynek nyomán további
specializált mini workshopokat tartottak az egyes
szakterületekhez (pl. antropológia, szociálpszichológia, oktatás) kapcsolódóan. Az online könyvtári
útmutatók közé is újakat tettek ki, melyek például a
gazdasági vagy a mérnöki tudományok kutatásiadatkezelésére koncentrálnak. Megnőtt a könyvtárosok
önbizalma, és ma már sokkal bátrabban vágnak bele
a kutatásiadat-kezelési szolgáltatásba. Az RDM lassan a szerzői joghoz, a bibliometriához vagy az open
accesshez hasonlóan magától értedődően könyvtárosi
kompetenciává és felelősségi területté válik.
A workshopok hatására növekvő RDM-tudatosság
további tanfolyamokon való részvételt eredményezett. Az eredeti tanfolyam az előzőek tanulságait
felhasználva, újratervezéssel folytatódik. A könyvtárban emellett új, adatelemzést, ‑megőrzést és ‑vizualizációt is magában foglaló képzés szervezését is
elhatározták az IT szolgálat segítségével.
A cikkben bőséges, Nagy-Britanniára és Kanadára
vonatkozó szakirodalmi áttekintést is találunk.
(Fazokas Eszter)
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149/2018
Wyman, Andrea – Imamverdiyev, Mushvig: Global
trends and transformations in library science education.
– Bibliogr. In: Information and learning science. – 119.
(2018) 3/4., p. 215-225.
Globális trendek és változások a könyvtárosképzésben

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés, dokumentálókép
zés; Könyvtárosképző intézmény; Nemzetközi helyzetkép; Oktatási anyag
A tanulmány a könyvtár- és információtudományi
tantervek változásainak fő irányait tekinti át 1997
és 2017 között globális kitekintéssel, főként angol
nyelvű tantervi források, adatbázis-lekérdezésekkel
leszűrt dokumentumok, illetve személyes beszélgetések alapján. A tantervek készítése és az oktatási
tevékenységet meghatározó alapvető keretek terén
egyre inkább globális konvergencia figyelhető meg.
A szerzők ide sorolják az újfajta készségek és képességek azonosítását, valamint azok megalapozásának
beemelését a tantervi keretek közé. Egyre jobban
felértékelődik oktatói, tantervösszeállítói szinten az
egymástól történő tanulás fontossága is. Korábban a
diplomás pályakövetés sem bírt akkora jelentőséggel,
mint a mostani felsőoktatási környezetben, ehhez társul a munkaerőpiacra irányuló folyamatos kutatások
eredményeinek visszacsatolása, illetve a posztgraduális hallgatókkal és kutatókkal való együttműködés.
A szerzők a fentebb vázolt globális fejlődési trendek
mellett arra is utalnak, hogy a tantervek változtatásának képessége nagymértékben függ a nemzeti szintű
szabályozástól.
Fontos tényezőként emelhető ki a képzési programok neveinek az átalakulása. A könyvtártudományról információtudományra történő névváltás, a menedzsment és a kommunikációtudomány beemelése
a programnevekbe nem csupán az USA-ban, de afrikai országokban is általános jelenség lett. Amerikában és Ausztráliában jellemző trend a „könyvtár”
mint kifejezés elhagyása a képzési programok megnevezéséből.
A vizsgált 20 év másik közös világos fejlődési iránya az információtechnológiai, informatikai készségek megalapozásának beemelése a tantervi keretek
közé. A technológiai háttér gyors változása, a munkaerőpiac gyors átalakulása erős nyomás alá helyezi
a képzőintézményeket szerte a világon, a tanulmány
pedig számos példával szolgál arra, hogy miként
igyekeznek ennek megfelelni. Emellett megjelenik
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a hídszerep megfogalmazásának az igénye a tudósok
és a technológiai szakemberek között, erős menedzsment készségekkel is megtámogatva.
Az előbbi területtel azonos fontosságúvá vált az
olyan puha készségek (soft skills) elsajátítása és
sikeres közvetítése, mint a figyelmes hallgatás, az
aktív és értelmes problémamegoldás, az információ
hatékony artikulálása, illetve könnyen fogyasztható
egységekbe történő lebontása és tálalása. A hatékony,
sokoldalú munkaerő egyszerre bír fejlett pedagógiai
és kommunikációs készségekkel, képes kezelni a digitális eszköztárat, és szilárd alapokkal rendelkezik
a kutatáshoz szükséges készségek terén is. A diplomás pályakövetés, illetve a munkaerőpiac folyamatos vizsgálata lehetővé teszi a képzési célok, tantervi
keretek folyamatos finomhangolását.
Újabb kérdéseket vet fel a könyvtári munkaerő folyamatos továbbképzésének igénye is. A szakmai
gyakornoki feladatoknak fontos szerepük van abban,
hogy a diákok szembesüljenek a munkahelyi elvárásokkal és mindazon készségekkel és képességekkel,
amelyeket a szakmai eredményességükhöz folyamatosan fejleszteniük kell. Egyre inkább felértékelődik
a gyakorlati munka és a kutatási eredmények átadásának terén a pedagógiai készségek szerepe, mely így
nagyobb figyelmet követel a képzésben is.
Nagyon nehéz programtervet, illetve részletes tanterveket fejleszteni arra az igen sokszínű elvárás
rendszerre és munkaerőpiaci valóságra, melyben
a könyvtárak működnek. A hagyományos szakmai
ismeretek és a kiegészítő képességek elsajátítása, a
sikeres karrier megalapozása nagyon komplex feladat. Egyszerre kell építeni a tantervfejlesztésben az
oktatói gárda meglévő erősségeire, tudására, valamint
beépíteni a nemzetközi szakmai tapasztalatokat és a
munkaerőpiac által nyújtott tanulságokat is.
(Németh Márton)

Szabványok, normatívák
150/2018
Šedá, Marie: Standard pro dobrý knihovní fond. – Bibliogr. In: Čtenář. – 69. (2017) 11., p. 383-389.
Szabvány a jó könyvtári gyűjtemény kialakításáért
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Állományalakítás; Közművelődési könyvtár; Módszertani
útmutató; Szabvány
A cseh Kulturális Minisztérium 2017-ben települési
könyvtáraknak szóló, a könyvtári gyűjtemény alakításával kapcsolatos módszertani útmutatást adott ki,
hivatalos neve: „A Kulturális Minisztérium módszer
tani útmutatója a könyvtári állomány gyarapításához
és aktualizálásához a Cseh Köztársaság területén
működő települési könyvtárak számára”. Az útmutató az IFLA nemzetközi irányelveire építve a 40 ezer
lakos alatti települések nyilvános könyvtárai számára
készült, emellett az iskolai könyvtárak is használhatják, nem vonatkozik azonban a speciális gyűjtőkörű
könyvtárakra.
A könyvtár apolitikus és pártatlan szervezet, a gyűjtemény ideológiától, politikától és vallástól független
elvekre kell, hogy épüljön. Alakításakor figyelembe
kell venni a település lakosságának demográfiai és
képzettség szerinti összetételét, a helyi sajátosságokat
(intézmények, vállalkozások meglétét, a turisztikai
forgalmat, nemzetiségi összetételt stb.), a meglévő
és a potenciális használók igényeit, a gyűjtemény
méretét, a tágabb környezet könyvtári szolgáltatásait,
valamint a regionális együttműködési lehetőségeket.
Az állománynak különböző típusú és formájú dokumentumokat kell tartalmaznia valamennyi korosztály
számára.
A könyvtári gyűjtemény mérete nem azonos a minőségével. Összetételében az alapgyűjtemény 6070%-ot, az aktuális gyűjtemény 30-40%-ot, a cserealap 15%-ot kell, hogy képezzen. Az IFLA irányelvei lakosonként 2-3 könyvben határozzák meg a
gyűjtemény nagyságát, de a legkisebb településen
is legalább 2500 könyvtári egységet javasolnak. Az
alapgyűjtemény körébe tartozik a szisztematikusan
épített, világirodalmi, cseh és nemzetiségi műveket
magában foglaló szépirodalom, a szakirodalom és a
regionális irodalom. Az aktuális gyűjteménybe tartoznak azok a legfrissebb szép- és szakirodalmi művek, melyeket az elmúlt 5 évben szereztek be, törlésükről 5 év múlva dönteni kell. Különleges típus a
cserealap köre, amit a regionális beszerzési keretből
vásárolnak.
A könyvtári és információszolgáltatások szabványa
lakosonként 30-45 cseh koronát javasol évente beszerzésre, 7%-os megújulást írva elő a gyűjteményre.
Az ajándékként kapott dokumentumokat csak indokolt esetben lehet befogadni a gyűjteménybe.
A könyvtári gyűjteményben fontos az aktualizálás és
az egyensúly megtartása, hogy az új könyvek ne ves�szenek el a régiek között, és hogy a könyvtárak csak
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friss és megbízható információkat szolgáltassanak,
hiszen az elavult dokumentumokat őrző könyvtár
elveszíti hitelességét. (A gyorsan avuló szakterületek
közé tartozik például a jog, az orvoslás, az útleírá
sok, a politika, a technológia és a számítástechnika.)
A gyűjtemény aktualizálását a különböző apasztási
szempontoknak megfelelően (tartalmi avulás, fizikai
elhasználódás, új kiadás, más módon biztosítható információk stb.) kell elvégezni.
A gyűjtemény kihasználtságával kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a 6 évnél régebbi dokumentumok iránti kereslet jelentősen csökken. Az integrált

könyvtári rendszerek követik az állomány használatát, indikátorokat szolgáltatnak a forgási sebességről
és a gyűjtemény kihasználtságáról (ez utóbbi optimális mutatója 90%).
A könyvtári állomány revízióját a könyvtári törvénynek megfelelően kell időszakosan végrehajtani. A
költséghatékony gazdálkodás miatt elvárt a dinamikus gyűjtemény (arányos gyarapítás és törlés) kialakítása. Végezetül a könyvtári polcokat legfeljebb
75%-os telítettség jellemezheti, a fennmaradó részen
a borítók bemutatása érdeklődést kelthet.
(Prókai Margit)

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak
151/2018
Mayr, Michaela: Vision und Strategieentwicklung der
Österreichischen Nationalbibliothek In: Bibliothek. – 42.
(2018) 1., p. 122-127.
Res. angol nyelven
Vízió és stratégiai fejlesztés az Osztrák Nemzeti Könyvtárban

Középtávú terv; Nemzeti könyvtár; Tervezés
Az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische
Nationalbibliothek, ÖNB) 2002 óta autonóm intézményként működik a szövetségi múzeumi és könyvtári jogszabályok alapján. Vállalkozásként vonatkoznak rá az üzemgazdaságtan alapelvei, beleértve a stratégiakészítést is, sőt, ez utóbbi kiemelt fontosságú. A
cikk a stratégia kidolgozását és az ebből következő
projekteket ismerteti.
Az ÖNB 2012 őszén tette közzé Vízió 2025 – Tudás
a holnap világa számára címmel távlati terveit. Ezzel a könyvtár fontos lépést tett annak érdekében,
hogy kijelölje a maga helyét és feladatait a holnap
tudástársadalmában, illetve felvázolja ebből fakadó
fejlődési-fejlesztési lehetőségeit. A jövő útja egyértelműen a szabad hozzáférés a tudáshoz, az innováció, a képzés és a felelősség. Ezekből az értékekből
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levezethető a Vízió 2025 öt vezérfonala, melyek alapvető tájékozódási pontokként szolgálnak a könyvtár
stratégiai fejlesztésében: 1.) a digitalizálás; 2.) a tudás biztosítása; 3.) egyszerű, hálózati hozzáférés a
tudáshoz; 4.) a tudományos kutatás aktiválása; 5.)
széles kulturális kínálat.
2016-ban fejeződött be az ÖNB legutóbbi periódusa,
melynek során számos fontos fejlesztés valósult meg
(pl. teljes szövegű keresés a digitális állományban,
megjelenés a közösségi médiában stb.) – de milyen
kérdések legyenek napirenden a következő öt évben?
Világos, hogy egyrészt a meglévő kezdeményezéseket kell folytatni, másrészt jövőbe mutató témákat
kell kijelölni.
A stratégiaalkotás már 2015 őszén megkezdődött a
témakijelöléssel, melyben valamennyi szakértő részt
vett, és elvben minden munkatárs elmondhatta ötleteit. Tizenegy munkacsoport alakult, melyek között
a koordinációt a munkacsoportok vezetőinek rendszeres ülései biztosították. Az igények és a szükséges források megállapítása után készült el a végleges
változat, melyet 2017 elején hoztak nyilvánosságra. A 2017–2021-es stratégia (ld. https://www.onb.
ac.at/fileadmin/user_upload/1_Sitemap/Ueber_Uns/
OENB_Strategie2017_2021_web.pdf) főbb pontjai
és programjai a következők:
1.) az IT-infrastruktúra modernizálása (Virtual
Desktop Infrastructure bevezetése);
2.) az Aleph integrált rendszer felváltása az ALMArendszerrel;
3.) a különböző IT alkalmazások egységesítése;
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4.) az ANNO és az ALEX portálok kereshetővé tétele;
5.) az Austrian Books Online program lezárása és
elérhetővé tétele a digitális könyvtárban;
6.) portálok/vizualizálás (központi repozitórium
kialakítása);
7.) katalógusok, feldolgozás (két alprojekt a térképmellékletek és a kották feldolgozására);
8.) az állományépítés és feldolgozás, valamint a digitális könyvtár interfészének alkalmassá tétele
az elektronikus kötelespéldányok fogadására;
9.) egységes linked open data platform kidolgozása;
10.) a digitális bölcsészet területén szorosabb együttműködés a kutatókkal;
11.) egy crowdsourcing platform létrehozása a válogatott képanyag digitalizálása és feldolgozása
érdekében.
Összefoglalóan kijelenthető, hogy egy gyorsan változó korban egyre fontosabb szerepet játszik a stratégiai
tervezés, melynek nyomán konkrét lépések történhetnek a célok megvalósítása érdekében.
(Murányi Lajos)
152/2018
Tallerås, Kim: Quality of linked bibliographic data : the
models, vocabularies, and links of data sets published
by four national libraries. – Bibliogr. In: Journal of library
metadata. – 17. (2017) 2., p. 126-155.
A kapcsolt bibliográfiai adatok minősége: négy nemzeti
könyvtár adathalmazainak modelljei, elemkészletei és
kapcsolódásai

Besorolási adatok egységesítése; Gépi dokumentumleírás;
Nemzeti könyvtár; Online katalógus; Terminológia; Web
A könyvtárak szolgáltatási platformjának lassan már
egy teljes évtizede részét képezi a bibliográfiai és
egységesített besorolási (authority) adatok közzététele a szemantikus weben. A nemzetközi szakirodalom
sorra közli az elméleti cikkeket és jó gyakorlatokat az
adatok modellezésének, konverziójának, gazdagításának és publikációjának területéről. Jelen tanulmány
részletes, több nézőpontú elemzésnek veti alá négy
nemzeti könyvtár, a British Library, a Bibliothèque
Nationale de France, a Deutsche Nationalbibliothek
és a Biblioteca Nacional de España által linked data
formájában közzétett adathalmazokat. A cikk két fő
kérdésre igyekszik választ találni: milyen döntéseket
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hoztak az egyes intézmények a közzétételi munkafolyamat során, illetve ezek a döntések mennyiben
felelnek meg a linked data jó gyakorlatainak, azaz a
publikált adatok milyen mértékben válnak valóban
használhatóvá a potenciális partnerek számára.
Használhatóságon, adatminőségen a linked datával
foglalkozó szerzők általában két csoportba sorolható ismérveket értenek. Az első csoport magának az
adathalmaznak az optimális tulajdonságait jelenti:
az URI-k használatát literálok helyett, a már létező
szótárak relációinak újrafelhasználását, az ún. blank
node-ok (üres csomópontok) elkerülését, vagy éppen
az adminisztratív metaadatok rögzítését; de magában
foglalja a más adathalmazokra mutató hivatkozások
elhelyezését is, ami ún. külső RDF-linkek segítségével történik (azaz amikor egy triplet tárgya egy másik
adathalmazból származó URI, ilyenek pl. a sameAsrelációk.) Az ilyen hivatkozásokkal növelhető az
adathalmaz ún. outdegree- („kifelé mutatási”) értéke.
A másik csoport a hozzáférés technikai paramétereire
vonatkozik, s egyebek mellett a SPARQL vagy épp
a Linked Data Fragments infrastruktúra alkalmazását tartalmazza.
Bár a kapcsolt adatok publikálásának számos követhető és követendő ajánlása van (így pl. a Tim
Berners-Lee által 2006-ban közzétett négy alapelv,
vagy az ún. öt csillagos értékelési rendszer), a szakirodalom áttekintése és a tanulmányban vizsgált
nemzeti könyvtárak példái is azt mutatják, hogy
nincs egyetlen, minden adathalmazra és intézményre
alkalmazható „jó” megoldás. Az elérni kívánt célok
(az adatok „láthatóvá tétele” a web számára, elszakadás a könyvtárspecifikus formátumoktól, a hitelesség
és megbízhatóság növelése, az FRBR entitásainak
implementációja, az újrafelhasználás elősegítése)
sokszínűsége mellett az alkalmazott módszerek is
igen változatos képet mutatnak.
A tanulmány gerincét képező elemzés fő részében a
szerző a szótárhasználat, valamint a hálózatba ágyazottság egyes komponenseit járja körül. Kiemelhető
az előforduló, újrafelhasznált relációk és osztályok
vizsgálata, amelynek legfontosabb következtetése,
hogy az elemzett adathalmazokban átlagosan 70%ban fordulnak elő más szótárakból származó kifejezések, míg az intézmények által „házon belül” alkotott,
ún. lokális kifejezések aránya mindössze 30%. A „kifelé mutatás” értékének vizsgálata megmutatta, hogy
a nemzeti könyvtárak adathalmazai átlagosan 10 másik elemkészlethez (VIAF, DBpedia, GeoNames stb.)
kapcsolják saját állításaikat – a legtöbb kapcsolattal
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(17) a franciák, míg a legkevesebbel (7) a spanyolok
dolgoztak.
Noha az elemzés néhány pontján megállapított kisebb-nagyobb módszertani problémák, valamint az
intézményenként eltérő implementációs megoldások
gátolhatják a hatékony felhasználást, a szerző úgy
véli, a nemzeti könyvtárak publikált adatai megfelelnek az alapvető ajánlásoknak, és követik a bevált
módszereket.

magában foglalhatja a bibliometriai és alternatív
metrikák (altmetrics) alapján történő számítások elvégzését és népszerűsítését. Végezetül a meglevő felhasználóképzés mellé felzárkózhat az adat-írástudás
oktatása, mivel az rokona az információs műveltségi
képzéseknek.
(Koltay Tibor)

(Hubay Miklós)

Feberová, Jitka [et al.]: Knihovny a e-learning. – Bibliogr. In: ITlib. – 20. (2017) 2., p. 30-35.
Res. angol nyelven

Lásd még 166, 201, 202, 203

Felsôoktatási könyvtárak
153/2018
Cox, Andrew M.: Academic librarianship as a data profession In: Information Today Europe eNews. – (2018) 05
June
A felsőoktatási könyvtárosok mint az adatok szakemberei

Adatfeldolgozás; Felsőoktatási könyvtár; Gépi dokumen
tumleírás; Információs műveltség; Kutatás információellá
tása; Munkakör; Tudománymetria
A könyvtárosok ahhoz szoktak hozzá, hogy az adatok
az információs értékpiramis alján, az információ és
a tudás szintje alatt találhatók. Mára azonban megnőtt az adatok fontossága, ezért a könyvtárosoknak
egyre inkább az adatok szakembereivé kell válniuk,
különös tekintettel arra, hogy számos feladatot már
meglevő ismereteik és készségeik birtokában meg
tudnak oldani. Ezek körébe tartozik a segítségnyújtás
adatkezelési tervek elkészítésében, továbbá a kutatók
igényeinek megfelelő, már létező adatállományok
felderítése. A gyűjteményszervezési ismeretekkel és
tapasztalatokkal rokon a repozitóriumokban elhelyezendő adatállományok kiválasztása, illetve ezek
metaadatainak ellenőrzése.
Az adatkönyvtárosok gondozhatnak adatgyűjteményeket, de munkájuk kötődhet számítástechnikai
feladatokhoz, valamint a kutatók olyan tevékenységeinek segítéséhez is, mint az adatok elemzése és az
adatvizualizáció (az adatok vizuális megjelenítése).
Új feladatkör a szöveg- és adatbányászat is, amelynek kapcsán főként a licencek, a felhasználóképzés és
az újonnan keletkező (derivált) adatok kurátori gondozása emelhető ki. Emellett az adatkönyvtárosság
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154/2018

A könyvtárak és az e-learning

Egyetemi könyvtár; Információs társadalom; Információtechnológia; Kiadói tevékenység -könyvtárban; Távoktatás
Számos könyvtár reagál napjainkban a társadalom átalakulására, az információs társadalom változásaira.
Az új ICT eszközök és technológiák lehetővé teszik
a korábban elképzelhetetlen, valós idejű, helytől független kommunikációt és információcserét, de egyre
nagyobb igényeket támasztanak az ebben közreműködőkkel szemben. A könyvtárak az ICT eszközök
alkalmazásával kapcsolatban használóik számára
kurzusokat indítanak, tanfolyamokat szerveznek,
melyek során az e-learning kínálta lehetőségekkel is
élnek. Ebben a folyamatban a könyvtár 3.0 verziója
személyre szabott szolgáltatásokat nyújt.
A cikk a Károly Egyetem Központi Könyvtárán keresztül mutatja be a könyvtári szolgáltatások és az
e-learning új lehetőségeit. A Központi Könyvtár a
könyvtár 3.0 verziójához közelítve személyre szabott
tanulási környezetet biztosít learning management
system (LMS) alkalmazásával. Az intézmény tehát
nemcsak információs, képzési, módszertani, hanem
technológiai (szolgáltató)központként is működik.
Az e-learning a terminus 1999-es megjelenése óta az
új technológiák és online csatlakozás általi interaktív
és individuális tanulást biztosít. Számos LMS rendszer szabadon elérhető, ezek közül a leggyakrabban
használt a Moodle, amelyet 2002-ben mutattak be.
A nyílt forráskódú, ingyenes rendszer az egyetemi
szférában világszerte elterjedt.
A Károly Egyetemen az e-learning kezdeményei
1991-től datálódnak, 2014-től a Központi Könyvtár biztosítja ezeket a szolgáltatásokat. A Moodle az
egyetemen egyre nagyobb jelentőséggel bír, 2005
és 2016 között azt ezt használó kurzusok száma 86ról 6500-ra emelkedett, jelezve az LMS-ek iránti
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megnövekedett igényeket. A rendszer elsődlegesen
a hallgatók és oktatók tanulmányi kiszolgálását valósítja meg, valamennyi karra való kiterjesztése folyamatban van.
Jelenleg a könyvtár arra készül, hogy a széles nyilvánosság számára is biztosítson képzési lehetőségeket
tömeges nyílt online kurzusok (Massive Open Online
Course, MOOC) formájában. Olyan teljes értékű
e-kurzusok ezek, amelyek bárki számára elérhetőek, ingyenesek, a képzéseket pedig olyan egységekbe strukturálták, amelyek multimédiát, tananyagot,
gyakorlást és önértékelő eszközöket is tartalmaznak, különféle érdeklődési területek szerint (https://
coursera.org).
A webkönyvtárat 2015-ben hozták létre eCUNI néven (https://ecuni.publi.cz), mely egyúttal a Károly
Egyetem Központi Könyvtárának elektronikus kiadójává is vált. Lehetővé teszi elektronikus tananyagok
pdf-ben vagy multimédiás formában való elérését
(HTML5 formátumban), így ezek a saját publikációkba gyakorlatilag bármilyen formában beilleszthetőek.
A webkönyvtár alkalmazása a Google AppStore-on
keresztül ingyenesen letölthető. Kialakítottak benne
egy olyan kaput is, ahol ingyen vagy térítés ellenében (a szerzők szándékától függően) elérhetők a dokumentumok.
Az egyetemen belül a Moodle rendszer a tananyag
részeként kezeli a videókat. A streamszerver biztosítja a videók közvetítését a YouTube-on keresztül.
Jelenleg tematikus tartalmak szerint oszlik meg hat
videoszerver között a karok anyaga, összesen 1099
videó. A VideoAdmin.eu projekt az egyetem fontos
eszköze és elektronikus képzésének része.
A webináriumok könnyen megvalósítható online
képzések, melyekhez elég egy kamerával és mikrofonnal felszerelt, internetcsatlakozással rendelkező notebook, sőt, ezt ma már az okostelefonok és a
tabletek is kiválthatják. Egy-egy online webináriumon
egyszerre akár 200 fő is részt vehet. A webináriumok
kezelésére a Károly Egyetemen az Adobe Connect
LMS szolgál, az egész egyetem területére biztosított
licenccel. Az előadások anyaga, a prezentációk pdf és
HTML formátumban azonnal, könnyen elérhetőek.
A Központi Könyvtár példája a könyvtárakat arra
inspirálhatja, hogy saját területükön hasonló szolgáltatásokat biztosítsanak.
(Prókai Margit)
Lásd még 148, 159, 165, 168, 169, 173, 175, 177,
178, 180, 186, 187, 188, 192, 193
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Közmûvelôdési könyvtárak általában
Lásd 142, 143, 144, 150

Városi könyvtárak
155/2018
Miettinen, Virve: Redefining the library : co-designing
for our future selves and cities. – Bibliogr. In: Public library quarterly. – 37. (2018) 1., p. 8-20.
A könyvtár újraértelmezése: közös tervezés az állampolgárok bevonásával jövőbeli önmagunk és városaink
számára

Fiókkönyvtár; Könyvtárépület -közművelődési; Szolgáltatások; Társadalmi követelmények; Tervezés; Városi
könyvtár
A városok társadalmi infrastruktúrájának megalapozása legalább annyira fontos, mint a fizikai infrastruktúra kiépítése. A jól működő társadalmi infrastruktúra alapfeltétele a nyitott, mindenki számára
hozzáférhető nyilvános helyek megléte, mint amilyenek a könyvtárak is. Egy határozott arculattal bíró,
felhasználóbarát könyvtár utal és egyúttal hat is arra,
hogy felhasználói közössége miként határozza meg
önmagát. A közös célok érdekében a város polgáraival való együttműködés hozzájárul a biztonságosabb,
egészségesebb, boldogabb és befogadóbb közösség
létrejöttéhez. Hagyományosan a könyvtár használóit
passzív alanyként kezelték, különféle szempontú felhasználói panelekbe sorolva őket. A Helsinki Városi
Könyvtárban azonban túl akartak lépni ezen a felfogáson, s az állampolgárokat közvetlenül be kívánták
vonni a könyvtári tér és szolgáltatás átformálásával
kapcsolatos tervezés és döntéshozatal lépéseibe.
2012–2013-ban egy poszterkampányt indítottak a
könyvtár fizikai tereiben és a weben, amelynek segítségével a könyvtár jövőjével kapcsolatos elképzeléseket, álmokat gyűjtötték össze. Különféle városi
rendezvényeken is megjelentek a kampánnyal, ami
így olyan célcsoportok elérésére is lehetőséget adott,
akik nem rendszeres könyvtárhasználók. A begyűjtött 2300 ötlet és gondolat adta a gerincét a 2014
folyamán a fiókkönyvtárakban megvalósított pilot
projekteknek.
A Helsinki Városi Könyvtár a SITRA (Finn Innovációs Alap) finanszírozásával, két külső cég közremű-
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ködésével 2013-ban, a kampányprojekten alapulva
kiválasztott nyolc, a város polgárai által felvázolt
fejlesztési víziót. A lakosság bevonásával döntöttek
arról, hogy a víziók köré szerveződő pilot projektekre miként használják fel az összesen 100 ezer eurónyi rendelkezésre álló összeget. A weben keresztül,
illetve három workshop keretében formálódtak az
elképzelések; mindenki hozhatta a saját ötleteit, javaslatait az egyes témakörökben. A nyolc projektből
a könyvtár vezetése kiválasztott négyet, melyeket a
gyakorlatban is megvalósítottak. A workshopokon
együtt dolgozhatott a háziasszony a számítógépes fejlesztővel, a városfejlesztési aktivista az irodalmárral.
Egészen új keretei jöttek így létre a könyvtári jövő
tervezésének. A makerspace koncepció, a család- és
helytörténeti „történetkönyv”, a csomagmegőrzőnek
nevezett irodalmi eseménysorozat teljes egészében,
a „nyugalom helye relaxáció és összpontosítás számára” című projekt pedig csökkentett költségvetéssel
valósult meg.
A Helsinki Városi Könyvtár újonnan épülő, grandiózus központi fiókkönyvtára nyitásának várható
időpontja 2018 decembere. Nem sokkal az építészeti
pályázat elbírálása után, 2014 őszén bevonták a város
polgárait is a tervezési folyamatba: megalapították a
Központi Könyvtár Baráti Körét, melybe egy hat kérdéses, a weben, illetve újságokban megjelent kérdőív
kitöltésével bárki jelentkezhetett. A társadalmi reprezentativitást biztosító előzetes kritériumok alapján
választották ki azt a 28 embert, akik bekapcsolódhattak az új központi könyvtár működtetési, szolgáltatási
és tartalmi koncepciójának tervezésébe. Különféle
fejlesztési hipotéziseket tesztelhettek, áttekinthették,
mi működik jól s mely pontokon kell változtatni, új
fejlesztési ötletekkel állhattak elő, hozzájárulhattak a
felhasználói élmény javításához, és speciális célcsoportok számára nyújtott szolgáltatások tervezésében
is részt vehettek. A könyvtár baráti köre tehát aktívan
befolyásolta a fejlesztési prioritások formálását, rajta
hagyva a keze nyomát a fejlesztési koncepció minden
lényeges elemén.
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a közvetlen állampolgári részvétel a fizikai terek megtervezésében, a szolgáltatási és tartalomkezelési alapelvek
meghatározásában jobban megalapozza a könyvtár
társadalmi legitimációját. Még inkább magukénak
érezhetik a polgárok azt az intézményt, melynek tervezését, fejlesztését ők maguk is aktívan formálták.
(Németh Márton)
Lásd még 162, 198
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Tudományos és szakkönyvtárak
156/2018
Hamasu, Claire [et al.]: Mining data in electronic health
record systems : opportunities for librarians. – Bibliogr.
In: Journal of hospital librarianship. – 17. (2017) 4., p.
282-291.
Adatbányászat az elektronikus egészségügyi nyilvántartó
rendszerekben: lehetőségek a könyvtárosok számára

Adatbázis; Adatvédelem; Beteg olvasó; Szakkönyvtár
-egészségügyi; Tájékoztatási eszköz
Az Amerikai Egyesült Államokban az Elektronikus
Egészségügyi Nyilvántartásoknak (Electronic Health
Record, EHR) az állam által támogatott elterjedése
figyelhető meg, melynek eredményeképpen az EHR
a kórházak 96%-ában, az orvosi rendelők 78%-ában
van jelen. A rendszerben található adatok – a betegek kórképei – a megfigyelésen alapuló bizonyítékok
gazdag forrásául szolgálnak, amelyek segíthetnek
olyan kérdések megválaszolásában, melyekre a klinikai kísérletek nem képesek.
A szerzők az orvosi könyvtárosoknak az elektronikus
egészségügyi nyilvántartási rendszerekbe való bevonásának a kérdésére irányítják a figyelmet, amelynek fontosságát a National Network of Libraries of
Medicine (NNLM) és a Medical Library Association
(MLA) ismerte fel az elmúlt évtizedben. Ennek a
trendnek a bemutatása céljából 2008-ban az NNLM
Pacific Northwest Régiója egy félnapos fórumot
rendezett „Könyvtárosok és az EHR: a jövő felvázolása” (Librarians and the EHR: Envisioning the
Future) címmel. Az eseményen négy könyvtáros azt
ismertette, hogyan használhatják ki a könyvtárosok
készségeiket és ismereteiket, befolyásolva ezzel a
betegellátást a rendszeren keresztül.
2016 márciusában pedig az NNLM két régiója támogatott egy félnapos fórumot, melynek címe „Az
adatok használata a betegellátás javítására” (Using
Data to Improve Clinical Patient Outcomes) volt. Ez
a fórum az EHR nyilvántartásaiban elérhető adatok
használatával foglalkozott, és a következő kérdéseket vetette fel:
–– Hogyan változik az egészségügyi adatok használata?
–– Miben áll az egészségügyi adatok tényleges és
potenciális felhasználása a betegek gyógyulása, a
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betegbiztonság és az ellátás minőségének javítása
érdekében?
–– Milyen eszközöket használnak vagy fejlesztenek
az adatok kinyeréséhez és kezeléséhez?
–– Milyen támogatásra van szükség az orvosok és
egészségügyi szolgáltatók számára az adatokhoz
való hozzáféréshez és az adatok felhasználásához?
A fórum során lehetőség nyílt a kérdések megvitatására is. A megbeszélések legfontosabb eredménye
az volt, hogy a betegellátás kimenetelét érintő adatok
felhasználása csoportmunka eredménye, és a könyvtárosok ennek a csapatnak fontos tagjai lehetnek.
A szerzők végezetül ajánlásokat fogalmaznak meg a
könyvtárosok és az NNLM számára:
–– a könyvtárosoknak munkakapcsolatot kell kezdeményezniük az EHR nyilvántartások kapuőreivel,
szabványaik kidolgozóival és a kórházi döntéshozókkal, hogy a csapatmunka részesei lehessenek;
–– információs szakemberekként a könyvtárosoknak
arra kell törekedniük, hogy bekerüljenek az adatgazdák csoportjába, ahol a különböző metrikák kidolgozásában, az adatminőség és a rendszerbiztonság fenntartásában és optimális keresési algoritmusok kifejlesztésében is közreműködhetnek;
–– a könyvtárosok bevonhatók a klinikai döntéstámogató projektekbe, mivel képességeik alkalmassá teszik őket az egészségügyi adatok bányászatára (az anonimizált aggregált adatok elemzése az
egész egészségügyet tanulékonyabbá és hatékonyabbá teheti, míg a személyre szabott és precíziós
gyógyászat az egyén kórelőzményeire építve segíti
a döntéshozatalt);
–– az orvosi könyvtárosoknak az információkeresés
során az EHR nyilvántartásait hiteles forrásként,
bizonyító erejű adategyüttesként kell kezelniük;
–– az NNLM és az egyéb szakmai szervezetek a jövőben szervezzenek továbbképzéseket, indítsanak
pilot projekteket és interdiszciplináris együttműködéseket az egészségügyi nyilvántartásokban való
keresésről és adatbányászatról, szakmai tapasztalatcserével erősítve a data science (adattudomány)
e részterületének fejlődését.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a könyvtárosok előtt jelentős lehetőségek állnak arra, hogy növeljék az Elektronikus Egészségügyi Nyilvántartóhoz
kapcsolódó szerepüket.
(Heronyányi Zsolt)
Lásd még 197, 204
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Gyermek- és ifjúsági könyvtárak
157/2018
Aggleton, Jen: Where are the children in children’s collections? : An exploration of ethical principles and practical concerns surrounding children’s participation in collection development. – Bibliogr. In: New review of children’s
literature and librarianship. – 24. (2018) 1., p. 1-17.
Hol vannak a gyerekek a gyermekkönyvtári gyűjteményekben? Etikai elvek és gyakorlati vonatkozások a
gyerekek részvételéről a gyermekirodalmi gyűjtemények
fejlesztésében

Állományalakítás; Gyermekolvasó; Iskolai és gyermekkönyvtárak; Jogi kérdések -könyvtárban; Könyvtárosetika;
Közművelődési könyvtár
A könyvtárak és levéltárak a kultúra letéteményesei,
ezért a kultúra tulajdonlását érintő etikai kérdésekkel is foglalkoznunk kell. A levéltárak követik azt
az etikai elvet, mely szerint a speciálisan érdekelt
csoportoknak legyen joguk véleményt nyilvánítani a kultúrájukat érintő gyűjteményről. A könyvtáraknak is hasonló elvek szerint kell működniük. Az
ENSZ-nek a gyermekek jogairól szóló egyezménye
szerint a gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy részt
vegyenek az életükre ható döntések meghozatalában, így a könyvtári gyűjteményfejlesztésben is.
Az Association of Senior Children’s and Education
Librarians (ASCEL) elismeri ezeket a jogokat, de
szerintük a gyerekek véleményét csak a szolgáltatásoknál kell figyelembe venni. A gyakorlati oldalt
tekintve tehát mérlegelni kell, hogy az etikai elvek
valóban megvalósíthatók és minden könyvtár számára elfogadhatók-e.
Kiindulhatunk abból a nézőpontból, hogy a gyermekirodalom képzete eleve lehetetlen. A legtöbbet vitatott
kérdés, hogy a gyermekirodalom tekinthető-e a gyermekek kultúrájának; ha igen, akkor a gyermekeknek
joguk van beleszólni a gyűjteményfejlesztésbe. Az is
tisztázásra vár, egyáltalán kik a gyerekek? Legtöbben
a biológiai fejlődést veszik alapul, néhány szerző a
szociológiai oldalt is vizsgálja.
Ne feledjük, egykor a felnőttek is gyerekek voltak!
Többek véleménye szerint a felnőttek nézetei nem
feltétlenül egyeznek a gyerekekével; az olvasmányok
kiválasztásakor a gyerekek inkább hallgatnak társaikra, mint a szüleikre vagy a könyvtárosra. Valamikor
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az amerikai gyermekkönyvtárosok „elferdítették”
az általuk ajánlott irodalmat, amivel a gyerekeket be
tudták csalogatni a könyvtárba, és jó hatással voltak
a kiadókra is.
Ami a gyerekek kompetenciájának megítélését illeti,
két tábor áll egymással szemben: a „gondoskodók”
szerint a gyerekek nincsenek tisztában tetteik következményeivel, ezért óvni kell őket; a „liberálisok”
szerint jogaik megvonásával a társadalom cselekvőképtelenné teszi őket. Valójában a gyerekek véleménye értékes, a felnőttek sokat tanulhatnak tőlük, ezért
ki kell dolgozni a gyerekek bevonásának módját a
gyűjteményfejlesztésbe.
Összefoglalva:
–– a gyerekirodalom akkor lesz a gyermekkultúra része, ha a gyerek olvassa azt;
–– bár a gyerekek véleménye nem tekinthető általában reprezentatívnak, figyelembe vétele segíti azt
a közösséget, amelybe a gyerek tartozik;
–– noha a gyerekek és a felnőttek véleménye eltérő lehet, a gyerekek bevonása segíti olyan könyvgyűjtemény kialakítását, amelyet ők szívesen olvasnak;
–– nem lehet csak a gyerekek véleményére támaszkodni, de meg kell hallgatni őket.
Az elvek megvalósítása a különböző intézménytípusok szerint:
–– Iskolai könyvtárak: a folyamatos kapcsolattartás
miatt fontos, hogy a gyerekek hallassák hangjukat.
Bár e könyvtárak feladata elsősorban az oktatás támogatása, a gyerekek bevonása a gyűjteményfejlesztésbe az olvasás megszeretését is elősegíti.
–– Közkönyvtárak: sok könyvtár követi az ASCEL
iránymutatását, de nem világos, hogy ezek a gyűjteményfejlesztésre is vonatkoznak-e. A gyermekolvasók nézőpontja nem annyira reprezentatív, de
szükséges, hogy a gyerekek gyakorolhassák jogaikat, és a kívánságaikat gyűjtő dobozokon túl is
számítson véleményük. Jó példa a cambridgeshire-i
közkönyvtár „road test”-je: csak néhány példányt
vesznek az eddig ismeretlen szerzők műveiből, a
további vétel előtt az értékelésre a gyerekeket kérik meg.
–– Egyetemi könyvtárak: használóik elsősorban nem
a gyerekek, a gyermekirodalom a kutatókat, az oktatókat és a hallgatókat szolgálja.
–– Levéltárak (archívumok): valójában a gyermekirodalom nagy letéteményesei; kulturális hatásuk
eltér a könyvtárakétól, szerepük az irodalmi örökség megőrzésében fontos. Fejlesztésükbe indo-
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koltnak látszik mind a felnőttek, mind a gyerekek
bevonása.
(Viszocsekné Péteri Éva)
158/2018
Harboe, Jeanne Skak – Westphall, Lone Engel:
Virtual Reality i en læringssammenhæng In: Danmarks
Biblioteker. – 22. (2018) 3., p. 10-11.
Virtuális valóság oktatási környezetben

Didaktika -általános és középiskolai; Információtechnológia; Iskolai és gyermekkönyvtárak; Oktatáspszichológia
A cikk a „Virtuális valóság – a tanulást szolgáló
könyvtári tér” projektet foglalja össze, melynek során
a virtuális valóságot közvetítő eszközök használatát
és hatását vizsgálták a dániai Viborg és Herning városi könyvtáraiban, 5., 7. és 8. osztályos tanulók célcsoportjait vonva be a felmérésbe. A projektben külső
partnerként részt vett a herningi Energiamúzeum és
az Alexandra kutatóintézet, ez utóbbiban értékelték ki tudományosan az eredményeket. A cél annak
vizsgálata volt, hogy a meglévő kultúraközvetítési,
illetve oktatási tevékenységek mellé a virtuális valóság lehetőségét felhasználva milyen szolgáltatásokat
és hogyan lehet illeszteni a könyvtári gyakorlatba.
A projekt kifejezett feladata volt a módszertani, didaktikai tervezés is. A virtuális valóság legfontosabb
előnyeként a szerzők azt emelik ki, hogy olyan szituációs környezetekbe képes belehelyezni a tanulókat,
melyek másképpen nem lehetnének elérhetők.
A kísérletek során különféle eszközöket használtak
a legegyszerűbb szemüvegektől a high-end eszközökig. A tanulókat a VR környezetben való tartalom-előállításba is bevonták, amit munkájuk közös
értékelése követett. A fő kérdés arra irányult, hogy
miként lehet új tudást szerezni, emellett azt próbálták
felmérni, hogy a virtuális valóság miképpen formálta
a gyerekek gondolkodását, és könyvtári szempontból
milyen hozzáadott pedagógiai érték keletkezett a VR
technológia használatakor. A játékos tanulás új formái
sokkal nagyobb aktivitásra sarkallták a diákokat, mint
azt hagyományos oktatási környezetben legtöbbször
tapasztalni. Az aktív cselekvés általi tanulás új formáinak megteremtése tehát igen magas hozzáadott
értékű szolgáltatásként jelenthet meg a könyvtárakban. Persze nem kerülhető el a tanulási célok és
módszerek pontos meghatározása, ebben a keretben
kell rögzíteni a virtuálisvalóság-alapú környezet és
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eszközök szerepét. Nagyon fontos a megfelelő eszközök és a technológiai környezet kiválasztása, továbbá annak felmérése, hogy a már rendelkezésre álló
online tartalmakat miként lehet beépíteni a virtuális
környezetben történő oktatásba. Végezetül nyilvánvalóvá kell tenni a tanárok és a gyermekkönyvtárosok
számára, hogy milyen pedagógiai és technológiai előfeltételek szükségesek az eredményes foglalkozások
kivitelezéséhez.
(Németh Márton)

Iskolai könyvtárak
Lásd 157, 185

Magánkönyvtárak
Lásd 140

Lásd még 185, 205

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Általános kérdések
Lásd 179, 197

Állomány, állományalakítás
159/2018
Cameron, Cleo – Siddall, Gillian: Opening lines of
communication : book ordering and reading lists, the
academics view. – Bibliogr. In: New review of academic
librarianship. – 23. (2017) 1., p. 42-59.
Nyitás a kommunikációban: könyvrendelés és kötelező
irodalom a felsőoktatásban – az oktatók szemszögéből

Állománygyarapítás; Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Kommunikáció -használókkal; Könyvvásárlás; Oktatás információellátása
Az egyetemi könyvtárakban sok fejlesztés történt
az elmúlt évtizedben a végbement technikai változások következtében. Ami az állománygyarapítást
illeti, a könyvtárosok a könyvtárból kilépve próbálják felmérni és kielégíteni az oktatók szakirodalmi
igényeit. Egyre több elektronikus dokumentum és digitalizált könyv áll rendelkezésre, de a hagyományos,
nyomtatott könyvek iránt is megmaradt a kereslet. A
Northamptoni Egyetem könyvtárának éves jelentése
szerint 2015-ben 117 839 kötetnyi nyomtatott irodalKönyvtári Figyelõ 2018/3

mat kölcsönöztek, míg az e-könyvek esetében ez a
szám 1 216 549 volt.
A hatékony állománygyarapítást számos dolog akadályozza a felsőoktatásban, többek között a kommunikációs kultúra különbségei, főleg az egyetemi oktatók
és a könyvtárosok között. A szakirodalom ezt aszimmetrikus különbségnek nevezi: míg a könyvtárosok
tisztában vannak az oktatók munkájával és igyekeznek együttműködni velük a gyűjtemény fejlesztése
és a hallgatók kiszolgálása érdekében, addig az oktatók nem ismerik a könyvtárosok munkáját és nem
is keresik velük a kapcsolatot; vagyis nincs a felek
között megfelelő kommunikáció és együttműködés.
Veszélyes lehet az is, ha valamelyik befolyásos oktató
miatt bizonyos kutatási és oktatási anyagok beszerzése kibillenti arányosságából a gyűjteményt.
Ezért is indult egy projekt a Northamptoni Egyetem
könyvtárában a könyvrendelési folyamat jelenlegi
gyakorlatának a feltárására. A cél az volt, hogy megtudják, az oktatók milyen tapasztalatokkal és elvárásokkal rendelkeznek arról, hogyan választják ki és
szerzik be számukra és diákjaik számára az irodalmat
a könyvtárosok. A vizsgálat egyúttal az együttműködés elmélyítésére is törekedett: tájékoztatni kívánta
az oktatókat a beszerzési folyamat működéséről és a
nehézségekről, melyekkel a könyvtárosok és a gyarapítást végző csapat szembesülnek.
A szerzők a téma szakirodalmi előzményeinek áttekintése után a vizsgálat megtervezését és módszerét
ismertetik. A kutatást végző öttagú csoport egy kérdőívet állított össze, mely 14 mennyiségi és minőségi
kérdés kombinációját tartalmazta. A felmérésre 2014
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márciusában került sor, majd a kapott eredményeket
májusban vitatták meg három fókuszcsoportban. A
kérdésekre csak 46 oktató válaszolt (8%!). Meglepő
eredmények születtek: az oktatók 80%-a szereztette
csak be a kötelező irodalmat a könyvtárral, 78% ajánlott még olyan irodalmat is, amely nem szerepelt a
kötelező irodalom jegyzékén, és csak 59% informálta
a könyvtárosokat a változtatásokról. A továbbiakban
a cikk elemezi a listákat és a beszerzéshez alkalmazott szoftvert (Talis Aspire), foglalkozik a hallgatók
szakirodalomhoz való viszonyával, illetve a rendelési
folyamat gondjaival is, végül több ajánlást is megfogalmaz a gyarapítást végző könyvtárosok számára.
Összefoglalóan megállapítható, hogy az egyetemi
könyvtár és az oktatók közötti kommunikáció nem
felhőtlen, és megerősítést nyert, hogy fennáll köztük
az aszimmetrikus különbség. Fény derült az oktatók
félelmére is, melyet az elektronikus rendszerek térnyerése miatt éreznek attól tartva, hogy a források
ilyetén tálalása, a hallgatók „szájába rágása” elmélyíti
a „kutatás nélküli kutatás” gyakorlatát. Az elektronikus formátumok népszerűsítése a nyomtatottal szemben érdekesen hatott az oktatók és a könyvtárosok
közötti dinamikára: az oktatók e-könyveket támogató
vagy elutasító hozzáállása befolyásolta a könyvtárral
folytatott interakciót és az egyik vagy másik formátum választását. Az is kiderült, hogy a könyvtárosok
és az oktatók órarendjei összeegyeztethetetlenek. E
tényezők ismeretében megoldást kell találni a két fél
kommunikációjának és a rendelés folyamatának a javítására. Az egyetemi hallgatóknak nyújtott oktatáson
és a könyvtár szolgáltatásain egyaránt javítani kell.
(Murányi Lajos)
Lásd még 144, 150, 157, 165, 171, 193

Állományvédelem
160/2018
Boice, Jocelyn [et al.]: Preservation for circulating monographs : assessing and adapting practices for a changing
information environment. – Bibliogr. In: Technical services
quarterly. – 34. (2017) 4., p. 369-387.
Javítsuk, esetleg nyomtatott vagy elektronikus változattal
pótoljuk az elhasználódott könyveket? Állományvédelem
a kölcsönözhető könyvek esetében
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Állomány használata; Állományalakítás; Állományvédelem; Elektronikus könyv; Kölcsönzés; Modern könyv
A Colorado Állami Egyetem könyvtára új módszert
vezetett be a kölcsönözhető állománya sérült könyveit illetően. A szervezeti változások és az igény,
hogy az állományvédelmi eljárások tükrözzék a
gyűjteményszervezési prioritásokat, együttesen azt
eredményezték, hogy sok év alatt a módszer egy
olyan munkafolyamattá fejlődött, mely magában
foglalja a javítást, az állományból való kivonást és a
nyomtatott vagy elektronikus formában történő pótlást. Ez a folyamat lehetővé teszi a könyvtár számára, hogy stratégiai döntéseket hozzon a nyomtatott
gyűjteményével kapcsolatban, erősítse elektronikus
gyűjteményét, és hatékonyabban használja fel korlátozott forrásait.
(Autoref.)
161/2018
Eberhart, George M.: Hurricanes Harvey and Irma :
assistance for libraries still needed In: American libraries.
– 48. (2017) 11/12., p. 20-22.
A Harvey és az Irma hurrikánok után: több könyvtár még
mindig segítségre szorul

Állományvédelem; Együttműködés -belföldi; Elemi károk;
Szolgáltatások; Támogatás -pénzügyi -társadalmi; Társadalmi követelmények
A Harvey hurrikán 2017. augusztus 25-én érte el
Texas partjait, és közel 90 halálesetért, valamint
180 milliárd dollár összértékű anyagi kárért tehető
felelőssé. A földrajzi elhelyezkedésüktől függően
bizonyos könyvtárak számottevő károkat szenvedtek a vihartól és az áradásoktól, míg mások állapota
egy kisebb takarítással helyrehozható volt. Az árvíz
a könyvtári dolgozók otthonaiban is jelentős károkat okozott.
A Houstoni Városi Könyvtár már szeptember 5-én
újra tudta nyitni 18 fiókját a 42-ből. A Központi
Könyvtár első emeletét is sikerült ezen a napon megnyitni, elsőként hozzáférhetővé téve ezzel a gyerekeknek és fiataloknak nyújtott szolgáltatásokat. Az
intézmény ideiglenesen az önkormányzat több részlegének is helyet biztosított, emellett a város dolgozóinak ingyenes gyermekfelügyeletet nyújtott.
A Harris Megyei Könyvtár 19 fiókját tudta megnyitni a 26-ból szeptember 1-én, elsősorban a lakosság
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vészhelyzetben való ellátására: segítettek a Szövegségi Katasztrófavédelmi Hivatal (FEMA) részére
benyújtandó dokumentumok kitöltésében, illetve
internetelérést, mobiltöltési lehetőséget és nyugodt
környezetet biztosítottak. Az evakuált lakosság számára felállítottak egy ideiglenes fiókot az NGR stadionban 5000 könyvből álló, minden korosztálynak
szóló állománnyal, mesedélutánokkal, ismeretterjesztő rendezvényekkel, interneteléréssel rendelkező
laptopokkal és 3D nyomtatóval. Ami a veszteségeket
illeti, összesen nagyjából 4,5 millió dollár értékűre
tehető a hurrikán által az intézmény tulajdonában
okozott kár.
Az Aransas Megyei Könyvtár olyan szintű károkat
szenvedett, hogy további tájékoztatásig zárva tart. Az
előreláthatólag 2017 végéig zárva tartó Port Arthur
Városi Könyvtárban az egy méternél alacsonyabb
polcokon lévő könyvek teljesen megsemmisültek,
az elázott Port Arthur Történeti Gyűjteményt pedig fagyasztva szárítással (liofilizálással) próbálják
megmenteni. A könyvekben és az épület mennyezetében esett károk (beázás, penész) miatt a Dennis M.
O’Connor Városi Könyvtár is bezárt; a beomlott födémben azbesztet is felfedeztek, amit szintén el kell
majd távolítani. Két zsinagóga könyvtárát is komoly
vízkár érte a térségben, számukra a Rice Egyetem
oktatói felajánlották segítségüket a gyűjteményekben
lévő ritka dokumentumok és történeti fotók megmentése érdekében.
A houstoni általános és középiskolai diákok a hurrikán miatt szeptember 11-ig nem kezdhették meg
a tanévet. Az iskolák 25%-ban keletkezett kár, több
épületet menthetetlennek ítéltek. Az állam három
nagy egyetemi könyvtárából szerencsére nem érkezett hír nagyobb problémáról.
Az Irma hurrikán Floridában csapott le 2017 szeptemberében, itt a könyvtárak főleg az áramkimaradások
és a vízellátás akadozása miatt tartottak átmenetileg
zárva. A Volusia Megyei Könyvár egy fiókkönyvtárának 80%-át elárasztotta a víz, állományában 5000
dollár értékű kár keletkezett.
A könyvtárakban történt károk rendbehozatalára a
texasi és floridai könyvtáros egyesületek online felületeken is elkezdtek gyűjtést szervezni, melynek keretében több száz cég és magánszemély adakozott. Az
American Library Association (ALA) elfogad az adóból jóváírható adományokat a mexikói, Puerto Rico-i
és karibi könyvtárak megsegítésére is. Az American
Association of School Librarians olyan segélyalapot
hozott létre, amelynek célja a leginkább sérült iskolai
könyvtárak könyveinek és felszereléseinek pótlása.
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Emellett több amerikai levéltáros egyesület közös
pályázati alapot hozott létre a vészhelyzetben megrongálódott dokumentumok restaurálási, liofilizálási,
raktározási és szállítási költségeinek fedezésére.
(Varga Balázs)

Speciális dokumentumok,
különgyûjtemények
162/2018
Casto, Michele – Dougherty, Bobbie – Gilmore,
Margaret: Punk at the library : D.C. Public Library spreads
the word with basement shows In: American libraries. –
48. (2017) 5., p. 16-17.
Punkok a könyvtárban: a District of Columbia Public
Library pincekoncertekkel népszerűsíti a punk színtérrel
kapcsolatos különgyűjteményét

Fiókkönyvtár; Különgyűjtemény; Nem hagyományos dokumentum; Rendezvény; Városi könyvtár; Zenei könyvtár
A washingtoni D.C. Public Library D.C. Punk
Archive különgyűjteménye azzal a céllal jött létre,
hogy dokumentálja a nagy múltú washingtoni punk
színtér alkotásait, hiszen olyan legendás zenekarok
köthetők a városhoz, mint a hardcore punk legenda,
Bad Brains és a Minor Threat, vagy a politikai posztpunk Fugazi, és még sokan mások.
Az archívum munkatársai úgy határoztak, hogy a
gyűjteményépítés mellett a helyi zenei közösség aktív
támogatójává kívánnak válni. Zenészekkel, kiadókkal, gyűjtőkkel, filmrendezőkkel léptek kapcsolatba, akik azon túl, hogy tanácsokkal látták el őket,
a gyűjtemény folyamatos bővítéséhez is nagyban
hozzájárultak szórólapok, poszterek, fanzinek, hírlevelek, fotók, hang- és videofelvételek formájában.
Az archívum emellett különféle programokkal, filmvetítésekkel, zenetörténeti sétákkal, beszélgetésekkel
igyekszik felhívni magára a figyelmet.
2014 októbere óta „Library Basement Show” címmel
könyvtári koncerteket is szerveznek, amelyek a D.C.
Public Library központi könyvtárában, a Martin Luther King Jr. Memorial Library alagsorában kapnak
helyet. A Ludwig Mies van der Rohe által tervezett
hatalmas épületben lifttel lehet lejutni a koncerthelyiségbe, amely egy valódi underground klub hatását
kelti, és mivel megfelelő távolságra van az olvasóter-
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mektől, a zene egyáltalán nem zavarja a könyvtárlátogatókat. Az első koncert pozitív fogadtatása után
rendszeressé váltak a könyvtári fellépések, így ma
már kéthavonta három helyi zenekar kap lehetőséget
koncertezésre a könyvtár alagsori előadótermében.
Az elmúlt három évben a hallgatóság és a zeneka
rok részéről is megnőtt a Basement Show-k iránti
igény, és 180 zenekar jelezte fellépési szándékát.
A koncertek anyagi vonzatát a D.C. Public Library
alapítványa állja, a Martin Luther King Jr. Memorial
Library Baráti Kör tagjai pedig vacsorát biztosítanak
a fellépőknek. A szervezők a soron következő három
zenekar kiválasztásánál mindig törekednek a zenei,
életkorbeli és társadalmi sokszínűségre.
2016-ban a D.C. Punk Archive kétéves fennállását
az archívum munkatársai a helyi DZ Tapes kiadóval közösen kiadott mixtape-pel ünnepelték meg,
melyen a Basement Show-kon korábban fellépett
zenekarok dalai hallhatók. A lemezből származó bevétel a könyvtár alapítványához folyt be, amit újfent
a helyi zenekarok népszerűsítésére fognak költeni.
Terveik között szerepel vitafórumok, workshopok,
„skillshare” rendezvények szervezése, amelyekkel
a helyi zenei közösséget célozzák meg.
A koncertekkel sikerült elérni, hogy kiemelt érdeklődés övezze a D.C. Punk Archive gyűjteményét,
amely nagy jelentőséggel bír a tudományos kutatók,
a középiskolások, valamint a punk rajongói számára.
A világ minden tájáról érkeznek hozzájuk látogatók:
van, aki kutatómunkát végez, mások pedig a nyaralás részeként mint kötelező látnivalót tekintik meg
a gyűjteményt.
A D.C. Punk Archive fokozott figyelmet fordít a helyi
zenei közösséggel való kapcsolatra, aminek köszönhetően egyedülállónak számít a többi washingtoni
zenei archiválási projekt között, a zenei közegből
érkező adományozók növekvő számának jóvoltából
pedig folyamatosan bővül a gyűjtemény.
(Tóth Béla István)
163/2018
Leich, Harold M.: The Prokudin-Gorskii Collection of early 20th century color photographs of Russia at the Library
of Congress : unexpected consequences of the digitization of the collection, 2000–2017. – Bibliogr. In: Slavic &
East European information resources. – 18. (2017) 3-4.,
p. 223-230.
Színes fotográfiák a 20. század eleji Oroszországról: a
Library of Congress-ben őrzött Prokudin-Gorszkij Gyűj-
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temény digitalizálásának váratlan hozadékai 2000-től
2017-ig

Digitalizálás; Fotoarchívum; Különgyűjtemény; Szláv
gyűjtemény; Tudományos kutatás
A cikk a Library of Congress – 20. század eleji színes fotográfiákat tartalmazó – Prokudin-Gorszkij
gyűjteményéhez kapcsolódó oroszországi tevékenységeket mutatja be. A gyűjteményt 1999–2000-ben
digitalizálták, és az interneten szabadon hozzáférhető.
A fényképekre irányuló orosz érdeklődés a gyűjteménnyel, a fényképésszel és munkáival foglalkozó
honlapok, blogok, dokumentumfilmek, disszertációk,
kiállítások és könyvek egész sorát hívta életre.
(Autoref.)
164/2018
Rink, Katrina: Displaying special collections online. –
Bibliogr. In: The serials librarian. – 73. (2017) 2., p. 170178.
A különgyűjtemények online közzététele

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Különgyűjtemény;
Hozzáférhetőség; Internet
Az egyik legfontosabb érv a különgyűjtemények digitalizálása mellett, hogy az emberek nem használják
az elektronikusan hozzáférhetetlen anyagokat. Mivel
egyre több az online információ, azok a helyi gyűjtemények, melyek ilyen módon nem elérhetők, láthatatlanná válnak, még akkor is, ha dokumentumaik
fizikailag megtekinthetőek. Jelen cikk a korlátozott
költségvetésű különgyűjtemények szemszögéből
tekinti át a digitalizálás és a dokumentumok online
közzétételének lehetőségeit.
Az elektronikus megjelenésnek számos előnye van:
az érdeklődők könnyebben hozzáférnek a gyűjtemény
anyagához, új kutatási módszerek is elérhetővé válnak számukra, továbbá megnövekszik a használók
száma, sőt, új felhasználói csoportok figyelmét is felkeltheti az online felület. Mindezen előnyök mellett
számtalan kihívással kell szembenézni: ilyen például az elegendő anyagi erőforrás és idő, a megfelelő
munkaerő és tapasztalat, a hozzáférés a megfelelő
technológiához, valamint a széles körű promóció. A
fentieken túl sok esetben szükség van szervezeti átalakításokra, vezetőváltásokra, egyes könyvtárosok
munkakörének bővítésére, illetve új munkaerő felvételére is. A digitalizálást követően a fizikai állomány
Könyvtári Figyelõ 2018/3

további sorsa is kérdésessé válhat, hiszen az intézménynek döntenie kell, hogy megválik-e az elektronikus formában már feldolgozott gyűjteményrésztől,
vagy továbbra is megőrzi annak egészét vagy csak
bizonyos részeit.
A gyűjtemények dokumentumaik digitalizálásához
általában szkennert használnak. Bonyolultabb feladatnak számít a műtárgyak digitalizálása, a legtöbb
intézmény ehhez jó minőségű fényképezőgépet alkalmaz, bár ha az anyagi lehetőségek engedik, a háromdimenziós digitalizálás is felmerülhet.
Az elkészült anyag közlésével kapcsolatban több opció is létezik – a választásnál a fő szempont a gyűjtemény pénzügyi helyzete. Az önálló weblap akkor
lehet jó döntés, ha vannak a munkatársak között olyanok, akik képesek azt létrehozni, illetve üzemeltetni.
Sok esetben felmerülhet az is, hogy egy már meglévő,
intézményi oldalra kerüljön fel az anyag; ezt a megoldást választja általában az egyetemek többsége.
Abban az esetben, ha nincs elég anyagi forrás vagy
hiányzik a kellő szakértelem, a nyílt forráskódú programok alkalmazása is jó megoldás lehet, feltéve, ha
rendelkezésre áll a futtatáshoz szükséges informatikai háttér. Ez utóbbi hiányában még mindig dönthet
úgy a gyűjtemény, hogy a közösségi média felületeit
használja. Ilyenkor azonban inkább az a célravezető,
ha az állománynak csak egy kisebb része kerül digitalizálásra, mivel a közzététel célja ekkor elsősorban
a figyelemfelkeltés.
A jövőre vonatkozó fontos célkitűzés lehet a kisebb
intézmények, különgyűjtemények bevonása nagyobb
digitalizálási projektekbe, valamint különböző helyekről származó anyagokat összefogó gyűjtemények létrehozása.
(Nagy Gábor)
Lásd még 139, 190

Raktározás
165/2018
Kohl, Laura – Bénaud, Claire-Lise – Bordeianu,
Sever: Finding shelf space in an academic library : a
multifaceted approach. – Bibliogr. In: Technical services
quarterly. – 34. (2017) 3., p. 268-282.
Hogyan csináljunk helyet egy felsőoktatási könyvtár raktáraiban? Többoldalú megközelítés
Könyvtári Figyelõ 2018/3

Állományalakítás; Felsőoktatási könyvtár; Gazdaságosság -könyvtárban; Raktár; Raktározás
A cikk számba veszi egy tipikus egyesült államokbeli felsőoktatási könyvtár nehézségeit a fizikai tárolókapacitás végességével és a felhasználói igények
változásával kapcsolatban. Az Új-mexikói Egyetem
(UNM) könyvtára egy főkönyvtárból és három fiókkönyvtárból álló, nagyságrendileg hárommilliós
állománnyal rendelkező intézmény. Az állomány egy
része szabadpolcos, de nagyobb része zárt raktárban
van elhelyezve (részben alagsori helyiségekben, részben egy 9 emeletes toronyban).
Az egyes egyetemi karok oktatói és hallgatói részéről megfogalmazódott a kritika, hogy bizonyos tudományterületek irodalma elavult, emellett a felhasználói igények változását követve egyre több olvasói és
közösségi teret kellett biztosítani, ami csökkentette
a könyvek tárolására szolgáló hely mennyiségét.
Kézenfekvő az apasztás és az elektronikus források
beszerzése melletti döntés. Az elektronikus könyvekre való áttérés a helyhiány orvoslására ugyan
gyógyír lenne, de megvásárlásuk és digitális raktározásuk szignifikánsan növekvő költségekkel járna,
továbbá az elektronikus periodikumokkal ellentétben az elektronikus könyvek szolgáltathatósága is
nehézségekbe ütközik. Fontos megemlíteni, hogy
a könyvtár jelentős latin-amerikai gyűjteménye a
HathiTrust-ban kevésbé fellelhető, így továbbra is
elsősorban fizikai példányok beszerzésében tudnak
gondolkodni ezen a téren. Az időszaki kiadványok
esetén az UNM könyvtára több felsőoktatási könyvtárhoz hasonlóan a JSTOR adatbázisára hagyatkozva
kezdte el apasztani állományát, mivel a felhasználók
egyre kevésbé keresték a mikrofilmen vagy fizikai
példányban meglévő periodikumokat.
A könyvtár raktáraiban mára kritikus állapotok alakultak ki (pl. előfordul, hogy az állványokon „túlcsorduló” köteteket könyveskocsikon tárolják), ami
már a dokumentumok szolgáltathatóságát veszélyezteti. A cikk szerzői megemlítik a fennálló raktározási gondok kezelésére tett kezdeti kísérleteket, mint
például a mennyezetig érő tömörraktározást, ám a
tűzvédelmi előírások betartása mellett ezt nem tudták megfelelően alkalmazni, és a legfelső polcokat
ki kellett üríteni.
Az UNM könyvtárában évről évre jelentéseket készítettek az egyes gyűjteményegységekre vonatkozóan, ezek azonban átfogó megoldást nem hoztak.
2015-ben egy bizottságot hoztak létre a raktározási
problémák megoldására, majd 2016 tavaszán elin-
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dult egy projekt megvalósítása az egyetemi oktatók, a könyvtárosok és a hallgatók részvételével.
Ennek első része egy leltározási alprojekt, melyben
minden dokumentum azonosításra kerül. A hallgatók a vonalkódok beolvasásával nagy segítségére
vannak a könyvtárosoknak. Második lépésként a
többespéldányok apasztásának alprojektje következett, melynek eredménye egy 28 ezer apasztandó
példányt tartalmazó lista kijelölése. Itt több szempontot is figyelembe vesznek, úgymint az adott mű
keresettségét és az elérhetőségét más könyvtárak
állományában. A folyamat harmadik lépése annak
az 58 ezres, régi állományrésznek a felülvizsgálata,
amely nem a Kongresszusi Könyvtár osztályozási
rendszerét követi („Dewey gyűjtemény”), és amelyet
első lépésként a szabadpolcról áthelyeztek a raktárba,
majd hasonlóan az állomány többi részéhez leltárba
veszik és elindítják az apasztását. Külön alprojekt lett
a kormányzati kiadványok apasztása, melynek során
három új-mexikói könyvtár között osztják fel ezt a
gyűjteményrészt. Végül több alprojekt is született a
helytakarékosabb információhordozókra történő áttérés érdekében.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt két évben
jó eredményeket értek el, bár a befektetett idő alapján
a megkezdett projekt nem minden része érte el a kívánt területek felszabadítását. Emellett kiderült, hogy
az egyes szakterületek gyarapító munkatársainak alacsony létszáma, kevés ideje, valamint elfogultsága a
referenciája kapcsán nehézkessé és körülményessé
teszi a szabályok által lefektetett apasztási döntések
meghozatalát.
(Mészáros Tamás)

Feldolgozó munka

Gépi osztályozás; Munkafolyamat; Nemzeti könyvtár;
Osztályozási rendszer; Tárgyi feltárás; Tárgyszó
A digitális formában megjelent művek alkotják a
Német Nemzeti Könyvtár (DNB) éves gyarapodásának legnagyobb részét, s ez a tendencia egyre fokozódik. 2016-ban az állomány mintegy 500 ezer
fizikai dokumentummal és 1,3 millió digitális kiadvánnyal – köztük 280 ezer e-könyvvel, online dis�szertációval és kottával, valamint több mint egymillió
elektronikus folyóiratcikkel, e-papír kiadványokkal
és archivált weblapokkal – gyarapodott. Az egyre
növekvő mennyiség mind a gyűjtés, mind a katalogizálás szempontjából kihívást jelent. Mindazonáltal
e fejlemények új lehetőségeket hoznak a használók
számára, többek között például az egyes cikkek kikereshetőségét és letölthetőségét. A tárgyi feltárás révén
nagy gyűjtemények válnak strukturálttá, ami megkönnyíti a keresést. A DNB néhány éve kísérletezik
már azzal, hogy a tartalmi feltárás folyamatát hogyan
támogathatná számítógép segítségével annak érdekében, hogy az új formátumoktól és a feldolgozandó
dokumentumok egyre növekvő számától függetlenül lehetőleg egységes és teljes leíró metaadatokkal
bővíthessék a katalógust. A gépi folyamat további
előnyei közé tartozik például az a lehetőség, hogy az
osztályozást és tárgyi feltárást olyan dokumentumtípusokra is kiterjeszthették, amelyeknél korábban
ez nem volt lehetséges, például az említett folyóiratcikkek esetében. 2010 óta a digitális kiadványokat a
DNB már nem intellektuális módon (humán erőforrással), hanem egyre inkább gépi eljárással tárja fel.
2017. szeptember 1-től a gépi feldolgozást a fizikai
dokumentumokra is kiterjesztették. A könyvtár 2025ig szóló stratégiai tervében és a 2017–2020-as stratégiai prioritások között a tárgyi feltárás átszervezése
a következő évek kiemelt feladataként szerepel. A
tanulmány bemutatja a jelen helyzetet és a jövő feladatait ezen a területen.

166/2018
Mödden, Elisabeth – Schöning-Walter, Christa –
Uhlmann, Sandro: Maschinelle Inhaltserschließung in
der Deutschen Nationalbibliothek : breiter Sammelauftrag
stellt hohe Anforderungen an die Algorithmen zur statistischen und linguistischen Analyse. – Bibliogr. In: BuB. –
70. (2018) 1., p. 30-35.
Res. angol és francia nyelven
Automatizált tárgyi feltárás a Német Nemzeti Könyvtárban
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(Autoref.)
167/2018
Viti, Elisabetta: My first ten years : Nuovo soggettario
growing, development and integration with other knowledge organization systems. – Bibliogr. In: Knowledge
organization. – 44. (2017) 8., p. 624-637.
Az első tíz évem: a Nuovo soggettario fejlesztése és más
információszervezési rendszerekkel való integrációja
Könyvtári Figyelõ 2018/3

Együttműködés -belföldi; Formátum -gépi; Közgyűjtemény; Osztályozási rendszer; Tárgyi feltárás; Tézaurusz
A Nuovo soggettario a Firenzei Központi Nemzeti
Könyvtár (BNCF) által kidolgozott tárgyi feltárási
rendszer. A szerte Olaszországból érkező könyvtárosoknak 2007. február 8-án mutatták be Firenzében mint az 1956-os Soggettario új kiadását, azóta
a tárgyi feltárás hivatalos olasz forrásává vált. Ez a
rendszer két egyedi és interaktív részből áll: a weben
2007 óta elérhető általános tézauruszból, illetve a
tárgyszavak láncolatának megalkotásához szükséges elfogadott szintaxis szabálykészletéből. A Nouvo
soggettario tézaurusza jelentős fejlődésen ment keresztül a terminológiát és az egyéb információszervezési rendszerekkel (pl. enciklopédiákkal, szótárakkal,
levéltári és múzeumi forrásokkal, valamint egyéb
információs adatkészletekkel) való kapcsolatokat
illetően, lehetővé téve a használók számára, hogy
dokumentumok, könyvek, műtárgyak, fényképek
stb. között böngésszenek. A Nuovo soggettariónak
a szemantikus web és a kapcsolt adatok világához
szabott formátumokra történő konverziója javítja a
tézaurusz azon funkcióját, hogy összekötő csomópontot képezzen a közvetlen keresés és a különböző
szakmai közösségek általi tartalomszervezés számára. A strukturált adatoknak és a SKOS formátumnak
köszönhetően a Nuovo soggettario tézaurusza a Data
Hub platformon került publikálásra, széles körű láthatóságot biztosítva így a BNCF-nek és értékes kulturális örökségének is.
(Autoref.)

Katalógusok
168/2018
Lurk, Tabea – Enge, Jürgen: Der Integrierte Katalog der
Mediathek der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel : Katalogkompetenz und Kommunikation im digitalen
Wandel In: Bibliothek. – 42. (2018) 1., p. 57-68.
Res. angol nyelven
A Bázeli Ipar- és Képzőművészeti Főiskola médiatékájának integrált katalógusa: katalógushasználati kompetencia és kommunikáció a digitális korban
Könyvtári Figyelõ 2018/3

Főiskolai könyvtár; Gépi információkeresés; Használói
szokások; Integrált gépi rendszer; Különgyűjtemény;
Online katalógus
A legtöbb főiskola azzal szembesül napjainkban,
hogy a tudásforrások sokszínű keveréke csak több
adatbázisban lelhető fel, és ritkán fordul elő, hogy
minden előfizetett e-könyv, e-folyóirat és adatbázis egy katalógusban szerepeljen, mint a hagyományos dokumentumok esetében. Svájcban az ETH
(Eidgenössische Technische Hochschule) tudásportálját lehet megemlíteni, melynek segítségével a
főiskola különböző részgyűjteményeiben kereshetünk egyszerre. Gyakoriak azonban az olyan egyéb,
digitális különgyűjtemények, melyek az interneten
elérhetők, de nem integrálják őket az intézmény platformjába, és nem lehet a többi állománnyal együttes
keresést végezni bennük. Érvelhetünk ugyan azzal,
hogy e külső platformok ismerete a szakismeretek
része, vagy hogy e platformok minősége nem garantált, de mindenképpen érdemes lenne lerövidíteni a
hozzáférés útját.
Ezért a Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK)
der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
Basel 2016 tavaszán egy „integrált katalógus” építésébe kezdett (https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/
bibliotheken/mediathek-basel-hgk), mely a hagyományos anyagokon kívül szakcentrikus és arra szabott
keresőinfrastruktúrával bír, s amely saját és külső
médiaállományokat is tartalmaz. A klasszikus, listákat megjelenítő oldalakon kívül szerkesztett és gondozott mellékoldalakat is kínál, melyek a találatokat
szemantikus összefüggésekbe helyezik.
A szerzők – a médiatéka, illetve a digitális központ
munkatársai – cikkükben először a médiatéka információs kínálatának környezetét tárgyalják: a kari
könyvtár is tagja az országos könyvtárhálózatnak
(NEBIS), illetve hozzáfér a swissbib bibliográfiai
adataihoz és más országos különgyűjteményekhez
(e-periodica, e-rara), melyek virtuális gyűjteményként szerepelnek a katalógusukban. Ezután a részállományokra és a különgyűjteményekre térnek ki.
Leegyszerűsítve három részből áll a médiatéka: 1.
a kar anyagai és dokumentumai; 2. tananyagok és a
kooperációk anyagai; 3. ajándékok és „capta” (a hálózatról gyűjtött, válogatott digitális anyagok).
A következő nagyobb rész a feldolgozás munkafolyamatait ismerteti, majd részletesen szól a katalóguskompetenciáról. (Ez a felhasználóbarát kialakításról,
a tartalom megfelelő tálalásáról, valamint megfelelő
digitális eszközök használatáról szól.)
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Az összefoglalásban a szerzők megállapítják, hogy
a könyvtári, tudományos és külső adatforrások integrációja egy központi portálon azt a folyamatos
művészi-alkotói tudáskörforgást jelképezi, amelyet
„creative data cycle” elnevezéssel illetnek. Integrált
katalógusuk nemcsak fontos keresési infrastruktúra,
hanem különböző adatfolyamok is keresztezik benne egymást. Emellett persze katalógus is, amely csak
azokra a forrásokra utal, melyeket a nyílt archiválási
információs rendszer (OAIS) felhasználói kérés ese
tén küldött szolgáltatási csomagnak (Dissemination
Information Package, DIP) nevez. Lerövidíti a hozzáférés útját azzal, hogy minimalizálja a kattintások
számát. (A katalógus technikai gerince egy SOLR
teljes szövegű index, mely bármikor újra felépíthető,
bár ez nagyon időigényes.)
(Murányi Lajos)
Lásd még 142, 152, 200

Információkeresés
169/2018
Dahlen, Sarah P.C. – Hanson, Kathlene: Preference
vs. authority : a comparison of student searching in a
subject-specific indexing and abstracting database and a
customized discovery layer. – Bibliogr. In: College & research libraries. – 78. (2017) 7., p. 878-897.
Preferenciák vagy megbízhatóság? Hallgatói információkeresés egy indexelő és referáló adatbázisban és egy
személyre szabott keresőszolgáltatással

Adatbázis; Egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár;
Használói szokások; Hatékonyság; Információkeresés
A keresőszolgáltatások (discovery-eszközök) egyszerűsített felületet biztosítanak a könyvtári forrásokban való kereséshez. Az alacsony költségvetéssel
rendelkező könyvtárak döntést hozhatnak arról, hogy
megtartják-e az indexelő és referáló adatbázisaikat,
ha hasonló információk érhetők el a keresőszolgáltatásokkal is. E döntések során figyelembe kell venni,
hogy milyen sikerrel találnak minőségi információkat
a hallgatók, és hogy mennyire elégedettek a keresőfelületekkel. A felmérés során a hallgatók egy kétféleképpen beállított keresőszolgáltatás, illetve egy
indexelő és referáló adatbázis használatával végeztek
kereséseket. Noha a hallgatók a keresőszolgáltatások
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iránti preferenciájukról számoltak be, az indexelő és
referáló adatbázisból általuk kiválasztott cikkek megbízhatóbbnak bizonyultak. Az eredmények megvilágítják ezen eszközök relatív erősségeit, megalapozva
a pénzügyi források elosztását és a keresési alapbeállításokat érintő döntéseket.
(Autoref.)
Lásd még 156, 183

Kölcsönzés
170/2018
Klusoň, Jiří: Bibliobox z pohledu práva In: Čtenář. – 69.
(2017) 11., p. 390-392.
A bibliobox jogi vonatkozásai

Jogi kérdések -könyvtárban; Kölcsönzés; Kölcsönzés
-önkiszolgáló
A bibliobox működésének alapelve az a bizalmi viszony, amely a könyvtár és a könyvtárhasználó között fennáll, amikor az olvasó – a lejárati határidőn
belül – a biblioboxba visszahozza a kölcsönzött dokumentumot.
Fontos leszögezni, hogy a könyvtári dokumentumok
kölcsönzését a polgári jog szabályozza. A könyvtár
és a használó között, amikor az utóbbi a dokumentumot használatba veszi, úgynevezett haszonkölcsön
szerződéses viszony keletkezik. Emellett a bibliobox
két másik jogi vonatkozással bír: egyrészt a könyvtári
törvény előírja, hogy a könyvtár a szolgáltatásait mindenki számára hozzáférhetően, a legkényelmesebb
formában biztosítsa, másrészt ugyanez a törvény a
könyvtári állomány védelméről is rendelkezik.
A gyakorlatban a biblioboxokat úgy alakítják ki és
helyezik el, hogy a könyvek bedobása során azok
ne sérüljenek meg, és ne legyenek eltulajdoníthatóak. Természetesen a vandalizmussal szemben a
bibliobox sem nyújt teljes körű védelmet. A környezeti hatásokat érintően fontos elvárás, hogy a
biblioboxba ne essen be az eső vagy a hó. Az előre
nem látható körülmények között azonban váratlan
esetek is előfordulhatnak, például sűrű köd esetén a
biblioboxban a könyvek átnedvesednek és károsodnak, vagy ha egy közlekedési baleset során autó ütközik a biblioboxszal, a berendezés és benne a könyvek
is megsemmisülhetnek.
Könyvtári Figyelõ 2018/3

A könyvtár szempontjából lényeges, hogy az értékes
dokumentumokat ne lehessen biblioboxon keresztül
visszajuttatni; erről az olvasókat megfelelően tájékoztatni kell. Bizonyos dokumentumtípusok pedig
sérülékenységük miatt nem alkalmasak a biblioboxos
kölcsönzésre (pl. zenei anyagok). Amennyiben a
könyvtárhasználó nem tartja be a kölcsönzéssel kapcsolatos szabályokat, a felelősség őt terheli a dokumentumok állapota miatt.
A bibliobox külső felületén jól láthatóan jelezni kell
a használók számára, hogy a dobozba történő bedobással a dokumentum még nincs visszavéve: a
visszavétel akkor lesz teljes, amikor a könyvtáros
a biblioboxból a dokumentumot kiveszi, és az újra
a kölcsönző (a könyvtár) birtokába kerül. Munkaszüneti nap esetén ez a következő munkanapon lehetséges. Amíg a könyvtár nem küld automatikus
értesítést a használónak arról, hogy a könyvet vis�szavette, addig az olvasó dolga, hogy meggyőződjön
ennek tényéről.
Probléma jelentkezhet akkor, ha az olvasó azt állítja,
hogy a könyvet a biblioboxba bedobta, de a könyvtáros azt állítja, hogy ott nem volt. Az olvasó hárítja
a térítési kötelezettségét, amelyet a könyvtár számon
kér rajta. Amennyiben a felek a kérdésben nem tudnak megegyezésre jutni, polgári peres útra terelhetik
annak megoldását. A polgári jog negatív bizonyítási
elve szerint a „nemlétezés bizonyíthatatlan”, ezért
az olvasót terheli annak bizonyítása, hogy valóban
bedobta a könyvet a szerkezetbe.
A bibliobox a nap 24 órájában a használók rendelkezésére áll, kényelmüket szolgálja szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is. A megfelelő kontroll
érdekében, a vitás esetek elkerülése végett ajánlott
a biblioboxok kamerás megfigyelése. Ez azonban
újabb, a személyes adatokról szóló jogszabályokat
sérthet, amelyek tárgyalása önálló fejezetet kíván.
(Prókai Margit)
Lásd még 160

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszolgáltatás
171/2018
Barton, Gail Perkins – Relyea, George E. – Knowlton, Steven A.: Rethinking the subscription paradigm for
Könyvtári Figyelõ 2018/3

journals : using interlibrary loan in collection development
for serials. – Bibliogr. In: College & research libraries. –
79. (2018) 2., p. 279-290.
A folyóirat-előfizetési paradigma újragondolása: a könyvtárközi kölcsönzés felhasználása az időszaki kiadványok
gyűjteményének fejlesztésében

Állománygyarapítás; Folyóirat-előfizetés; Hozzáférhetőség; Igény; Könyvtárközi kölcsönzés; Statisztika
Sokan fontos tényezőnek tekintik az időszaki kiadványok előfizetésével kapcsolatos döntéseknél a
használói igényeket tükröző könyvtárközi kölcsönzési (KKK) statisztikát. Ezt a könyvtárak már az 1960as évektől használják, azt feltételezve, hogy a KKK
adatok előrevetítik, hogy az előfizetett tartalom milyen használatra számíthat a jövőben. Egy vizsgálat
keretében a szerzők azt tekintették át, hogy az egy
oktatási év alatt beérkezett könyvtárközi kölcsönzési
(KKK) cikk-kérések számából lehet-e következtetni
arra, hogy milyen lesz az illető folyóirat használata, ha előfizetéssel bekerül a felsőoktatási könyvtár
gyűjteményébe.
A Memphis-i Egyetem 2012-ben felülvizsgálta az
előfizetett folyóiratok körét – két kiadótól vásároltak
új folyóirat-csomagot hosszú távú elköteleződéssel –,
egyebek mellett a KKK kérések számát figyelembe
véve; a beszerzéseket követően pedig rögzítették a
használati adatokat. Egy nagyobb mintán megvizsgálták, hogy a KKK kérések száma hogyan függ
össze a későbbi eredményes teljes szövegű cikk-keresések számával. Kiderült, hogy az előfizetett 1162
új cím közül 169-et kértek KKK útján az előző két évben. A használatot az ILLiad könyvtárközi dokumentumszolgáltató rendszer segítségével mérték. A 169
tétel mindegyikére nézve megnézték a KKK kérések
számát, az eredményes teljes szövegű cikk-kereséseket témakörönként besorolták, továbbá vizsgálták az
egyes tényezők korrelációját. A kapott adatok nem
követték a szokásos haranggörbét, hanem egy hárompúpú teve sziluettjét ábrázolták. Az adatokat később
a Kruskal–Wallis-próbával is megvizsgálták.
Az eredmények azt mutatták, hogy az egyes folyóiratcímek esetében a KKK kérések száma csak enyhén korrelál a későbbi teljes szövegű cikk-kérések
számával. Átfogó témaköröket nézve viszont azt
tapasztalták, hogy a KKK száma erősen korrelálhat
a későbbi teljes szövegű cikk-kérésekkel. Azaz a
használók nem bizonyos folyóiratcímekre, hanem az
őket érdeklő témakörökre összpontosítanak a KKK
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kérések és az előfizetett forrásokhoz való hozzáférés
tekintetében egyaránt.
A vizsgálat második felében a KKK kérések folyóiratonkénti megoszlását és a cikkekről való tájékozódás forrásait elemezték. Ennek érdekében a 2013. év
első hat hetében született cikk-kéréseket tekintették
át folyóiratcímenként az ILLiad adatai alapján. 234
cikkel dolgoztak, ezek 186 folyóiratból származtak,
azaz egy adott folyóiratból átlagosan csak 1,26 cikkre
mutatkozott igény. A cikkek közül 144-hez kapcsolódott az ILLiadban találati forrás, ezek többségében a
keresők könyvtári adatbázisokat (összesen 28-félét)
használtak fel.
A hozzáférés és a gyűjtemény számára való beszerzés dilemmája az időszaki kiadványok gyarapítása
esetében abban áll, hogy a könyvtárak megvásároljanak-e örökösen elérhető folyóiratcsomagokat, vagy
olyan megoldásokra költsék a keretüket, amelyek sok
címet kínálnak, de nem tartalmazzák a hosszú távú
„birtoklás” lehetőségét. A vizsgált KKK kérések azt
jelezték, hogy a használók jobban értékelik az egyes
cikkekhez való széles körű hozzáférést, mint a teljes
folyóiratok birtoklását.
A korábbi gyakorlatban a KKK adatokra támaszkodva olyan előfizetéseket kezdeményeztek, amelyekről
úgy vélték, hogy a jövőben majdan keresett folyóiratcímeket tartalmaznak. Az egyes témaköröket tekintve
még ma is megfigyelhető az erős korreláció, de az
egyes címek szintjén már nem; az egyes címek használata és a róluk való tájékozódás forrásai szóródást
mutatnak. A vizsgálati eredmények megkérdőjelezik
a korábbi gyakorlatot, azaz bizonyos folyóiratok előfizetését a bennük megjelent cikkek KKK kérési adatai alapján. A KKK ma akkor szolgálhat a beszerzési
döntések alapjául, amikor egy-egy témacsoportból
kiindulva fejlesztik a gyűjteményt, más esetekben a
széles körű hozzáférés biztosítása kerül előtérbe.
(Hegyközi Ilona)

Tájékoztatási eszközök
Lásd 156, 174

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása
172/2018
Wiegand, Wayne A.: Desegregating libraries in the
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American South : forgotten heroes in civil rights history
In: American libraries. – 48. (2017) 6., p. 32-37.
Tiltakozás a könyvtári szegregáció ellen a déli államokban: a polgárjogi mozgalom elfelejtett hősei

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Könyvtártörténet
-nemzeti; Néger olvasó
Az elmúlt hat évtizedben az amerikai hatóságok és
különböző szervezetek sorozatosan elnézést kérnek
amiatt, hogy csak nagyon keveset vagy egyáltalán
semmit sem tettek akkor, amikor afroamerikaikat
vertek, börtönöztek be és néha meg is öltek azért,
mert kiálltak az emberi jogaikért. Néhány konfliktus azonban, amely a könyvtárak szegregációjából
adódott, nem kap elég figyelmet.
Ilyen például a „tougaloo-i kilencek” esete: a Tou
galoo Főiskola kilenc diákja 1961-ben betért a Mississippi állambeli Jackson város közkönyvtárába.
Az intézmény azonban csupán a fehér bőrű olvasók
számára kínált szolgáltatásokat. A fiatalok a pultnál
a filozófiai kutatásaikhoz kértek anyagokat, de először az olvasószolgáltatos, majd az igazgató is megpróbálta kizavarni őket. Végül rendőrök érkeztek a
helyszínre, akik letartóztatták a diákokat. A kilenc
fiatal több éjszakát töltött rettegésben a fogdán, attól
tarva, hogy a Ku-Klux-Klan tagjai eljönnek értük és
megölik őket, ahogy arra korábban már volt példa a
környéken. A tougaloo-i kilenceket a bíróságra érkezésükkor több száz fekete társuk várta, hogy támogatásukról biztosítsák őket. Ám amikor a tömeg tapsolni
kezdett, a rendőrök kutyákkal és botokkal támadtak
rájuk, több nőt és gyermeket bántalmaztak, két fekete
lelkészt megharaptak a kutyák, egy 81 éves férfinak
pedig eltörték a karját. Az itt megjelenő brutalitás vezetett a szegregáció elleni tiltakozás szélesebb körben
való elterjedéséhez Mississippi államban.
1964 márciusában a Louisiana állambeli Greensburg
ben négy afroamerikai tinédzser közelítette meg a St.
Helena fiókkönyvtárat, ám amikor a könyvtáros észlelte a jövetelüket, azonnal bezárta az ajtót és kitette
a „zárva” táblát. A fiatalok elmentek, de amikor 4
nappal később visszatértek, ugyanez a jelenet játszódott le. Néhány nappal később ismét próbálkoztak,
akkor azonban a helyi gyógyszerész először szavakkal, majd fegyverrel szólította fel őket a távozásra.
Három nappal később a fiatalok ismét eljöttek, de a
könyvtár ez alkalommal is zárva volt előttük, ezért
úgy döntöttek, hogy átsétálnak a bíróság elé, ahol
ittak a fehéreknek fenntartott kútból. Ez korábban
is megtörtént minden következmény nélkül, most
Könyvtári Figyelõ 2018/3

azonban a fehér portás rájuk támadt, megpróbálta
elzavarni őket, majd segítséget hívott és az egyiküket
meg is ütötte egy ólomcsővel. Pár nap múlva néhány
fehér kereskedő a gyerekek szüleit próbálta megfélemlíteni az események miatt.
Ez a két eset csak példa a könyvtárak szegregációjával szembeni, idővel sikerre vezető tiltakozások
közül, de még számos ilyet találhatnánk. E hősies
fiatalok tevékenysége azonban sokak számára most
is ismeretlen, s még az egykoron érintett könyvtárak mai munkatársai sincsenek tisztában az esemé-

nyekkel. Az amerikai közkönyvtárak történelmének
e vakfoltjára ideje lenne rávilágítani: maguknak a
könyvtáraknak kellene feltárniuk a tényeket, és megkeresniük a még élő, korábban tiltakozó személyeket,
hogy köszönetet mondjanak nekik. Hála nekik, a mai
könyvtárak ténylegesen nyitott intézményként tudják
teljesíteni a küldetésüket, és a társadalom minden
tagját ki tudják szolgálni.
(Jávorka Brigitta)
Lásd még 205

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Kutatás és termelés információellátása
173/2018
Wittenberg, Jamie – Elings, Mary: Building a Research Data Management Service at the University of
California, Berkeley : a tale of collaboration. – Bibliogr. In:
IFLA journal. – 43. (2017) 1., p. 89-97.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol
nyelven
Kutatásiadat-kezelési szolgáltatások kiépítése a Kaliforniai Egyetemen: egy együttműködés története

Adatfeldolgozás; Egyetemi könyvtár; Együttműködés
-helyi; Információtechnológia; Kutatás információellátása;
Szolgáltatások; Továbbképzés
Az Egyesült Államokban a Kaliforniai Egyetem
(Berkeley) a legkiválóbb egyetemek egyike. Könyvtára (amely a források felderítésében, a kutatások
információellátásában és a megőrzésben jeleskedik)
és kutatástámogató információtechnológiai részlege
(Research IT, amely többek között az adatok biztonságos tárolásáért, a számítókapacitásért, a kutatáshoz szükséges számítástechnikai környezet és az
infrastruktúra biztosításáért felel) közösen, partneri
együttműködés keretében dolgozta ki a kutatási adatok kezelésének (Research Data Management, RDM)
és szolgáltatásának egységes rendjét.
Könyvtári Figyelõ 2018/3

A közös munkálatok 2015-ben kezdődtek. Abban az
évben szemináriumokra, konzultációs szolgáltatás
és szolgáltatási kalauz kidolgozására került sor. A
meglehetősen szétszórtan elhelyezkedő kutatási központokat egy közös, egységes programmal kívánták
egyesíteni. A projekt célja az volt, hogy a kutatási
eredmények eléréséhez az egyetem nagyobb támogatást adjon, továbbá segítse a kutatókat adataik kezelésében, megőrzésében és disszeminációjában. Értelmezésük szerint a kutatási adatok körébe tartoznak
a táblázatos és számadatok, képek, audiovizuális tartalmak, kódok és más, a kutatási folyamat során létrejövő, számítógéppel feldolgozható információk.
A projekt vezetésében a könyvtár és a kutatástámogató IT részleg képviseltette magát, a munkacsoport
pedig a két részleg alkalmazottaiból, a California
Digital Library egy munkatársából és a campus informatikai szolgáltatóközpontjának egy munkatársából
állt össze. Az RDM szolgáltatásra a későbbiekben
sem kívántak újabb részleget életre hívni. A könyvtár
a kutatástámogatási tapasztalatait hozta a projektbe,
az adatbázisok elérésével egyetemben. Az IT részleg
az adatkezeléssel, adatbiztonsággal, -átvitellel és ‑tárolással kapcsolatos jártasságából profitált. A létrehozott szolgáltatás integrálódott az egyetem egyéb
támogató szolgáltatásai közé (pl. Berkeley Reseach
Computing; Digital Humanities; Data Lab; Berkeley
Institute for Data Science), amelyekkel így partnerkapcsolat alakult ki.
A két részleg együttműködésében megmutatkoztak
bizonyos szakmai kulturális különbségek, például
a projektre fordított idő elszámolását vagy a kutatók adatainak védelmét illetően. A részt vevő felek
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tapasztalatai szerint fontos teendő a tudományos
kommunikációról, az e-tudományról és a kutatások
átláthatóságáról vallott nézetek egyeztetése. Lényeges mérföldkő volt ebben a folyamatban egy, a nyilvánosságnak is szánt online kalauz (RDM Guide)
összeállítása. Ennek tartalma a következő volt: jó
gyakorlatok, tervezett szolgáltatások, hasznos eszközök és esettanulmányok. A kalauz hátterében egy belső használatra szánt tudásbázis áll, amely elsősorban
az adatokkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatás
követésére és a program értékelésére szolgál.
Az RDM szolgáltatással kapcsolatos képzésen –
amely a későbbiekben tanterv formáját öltötte – a
könyvtár, a kutatástámogató IT és a partnerszervezetek érintett munkatársai vettek részt. A cikk részletesen beszámol a képzés menetéről, résztvevőiről,
moduljairól és megközelítési módjairól.
A program sikeresnek bizonyult a tudatosság növelését, az adatokkal kapcsolatos kérdések közvetítését,
illetve a workshopok és képzések eredményességét
tekintve. Számos rendezvényt tartottak, konkrét
kérdéseket válaszoltak meg. Különösen sikeresnek
bizonyult a használók képzése, amikor az az egyes
szakterületekhez kapcsolódott, szemben az általános
képzéssel.
A két részleg együttműködésének fejlődését és a levonható tanulságokat Zorich [et al.] Collaboration
Continuumja alapján vették szemügyre. A résztvevők
véleménye szerint mindkét fél nyert az együttműködéssel, de a teljes konvergencia még várat magára.
A program folytatódik, és újabb területekre tervezik
kiterjeszteni. Ezek a kezdeményezések a kutatástámogatási szolgáltatások megszilárdítását, hatásuk
javítását és színvonaluk emelését szolgálják.
(Hegyközi Ilona)
Lásd még 148, 153, 177
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Oktatás információellátása
Lásd 159

Közérdekû tájékoztatás
174/2018
Townsdin, Suzanne R.: Librarians and Open Government Data : opening possibilities. – Bibliogr. In: Public
services quarterly. – 14. (2018) 1., p. 65-74.
A könyvtárosok és a nyílt kormányzati adatok: kínálkozó
lehetőségek

Hozzáférhetőség; Közérdekű tájékoztatás; Portál; Tájékoztatási eszköz; Társadalmi követelmények
A nyílt kormányzati adatok (Open Government Data,
OGD) egy olyan erősödő mozgalom, melyben a
szövetségi, állami és helyi kormányzat által gyűjtött
adatokat ingyenesen hozzáférhetővé teszik a lakosság
számára szabad használat, újrafelhasználás és terjesztés céljából. Noha a nyílt kormányzati adatok riasztónak tűnhetnek, mégis egy újabb információforrást
jelentenek, melyet az olvasószolgálati könyvtárosok
megismertethetnek használóikkal. Bár kihívásokkal
járnak, a nyílt kormányzati adatok rengeteg lehetőséget rejtenek. Az információ és az állampolgári részvétel forrásaiként a könyvtárosoknak fontos megismerni előnyeiket, az általuk támasztott kihívásokat,
továbbá felkutatásuk és használatuk nehézségeit. A
cikk célja, hogy bevezesse a nyílt kormányzati adatok
fogalmát, bemutassa néhány erősségüket és hátulütőjüket, megindokolja, miért fontosak a könyvtárosok
számára, végül utaljon arra, hogyan kapcsolódhatnak
be a könyvtárosok ebbe a mozgalomba.
(Autoref.)
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Vezetés, irányítás
Általános kérdések
175/2018
Düren, Petra – Landøy, Ane – Saarti, Jarmo: New
public management and libraries : a success story or just
an excuse for cost reduction. – Bibliogr. In: Library management. – 38. (2017) 8/9., p. 477-487.
Új típusú közigazgatási menedzsment és a könyvtárak:
sikertörténet vagy puszta ürügy a megszorításra?

könyvtári szolgáltatásokat kell kialakítaniuk. Ennek
következtében szükség van a hatékony működésre,
amit a nagy költségvetési megszorítások kényszerítenek ki. Emellett sok könyvtár be is zárt az NPM
elveinek bevezetése óta.
A cikk leírja az UEF átszervezése kapcsán használt
NPM eszközöket, és felvázolja ennek a modern menedzsmentnek a kimenetelét.
(Autoref.)
Lásd még 147

Egyetemi könyvtár; Ésszerűsítés; Hatékonyság; Munkaszervezés; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági; Vezetés
Az új közigazgatási menedzsment modellje (new
public management, NPM) az 1980-as évek óta – Európa egyes részein az 1990-es évek óta – megjelent
a közintézményekben, beleértve a könyvtárakat is.
Azóta szükség van stratégiaalkotásra, költségvetéskészítésre, a költségek és tevékenységek elszámolására és teljesítményértékelésre a könyvtár munkafolyamatainak, költségeinek és tevékenységeinek más
könyvtárakéival való összehasonlítása érdekében.
Az NPM egyik alapvetése, hogy az intézmények
működésére való összpontosítás helyett a hangsúly
átkerül a termékorientáltságra, a könyvtári szolgáltatások minőségének javítására, a kimeneti irányultság
kialakítására, a piac- és ügyfélközpontú cselekvésre.
Szükség volt továbbá a bürokratikusan és hierarchikusan működő szervezetek átállására egy modernebb,
rugalmasabb és áramvonalasabb vezetési formára. A
cikk ezeket a kérdéseket kívánja körüljárni.
A tanulmány első felének célja, hogy bemutassa az
NPM alapelveit, megvalósulásukat a könyvtárakban,
illetve azt, hogyan kell a könyvtáraknak kezelniük
az állandóan szűkre szabott költségvetéseket és a
bezárás kockázatát (különösen a „megszorítások korában”); a második rész pedig azt ismerteti, hogyan
tudta az NPM megközelítésével javítani szolgáltatásait a Kelet-finnországi Egyetem (UEF) könyvtára.
Sok könyvtár kénytelen szembenézni egyfelől komoly pénzügyi forráselvonással, másfelől az elhanyagolt állami infrastruktúrába való (újdonsült) befektetés felmerülő igényével. Ezzel egyidőben modern
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Tervezés
176/2018
Litsey, Ryan – Mauldin, Weston: Knowing what the
patron wants : using predictive analytics to transform library decision making. – Bibliogr. In: The journal of academic librarianship. – 44. (2018) 1., p. 140-144.
Mindig tudni, mit akar a használó: a prediktív elemzőesz
közök használata átalakítja a könyvtári döntéshozatalt

Állomány használata; Állománygyarapítás; Használói
szokások; Igény; Könyvtárközi kölcsönzés; Szoftver; Tervezés
A nagyvállalatok, különösen az ügyfeleiknek termékeket és szolgáltatásokat kínáló cégek számára a
prediktív elemzés és a gépi tanulás a szakmai eljárások rohamosan fejlődő területét jelentik. Az a képesség, hogy jobban megértsük a nagy adattömegek
mozgását egy cégen belül, illetve hogy kiaknázzuk
ezeket az adatokat az ügyfelek igényeinek kielégítése
érdekében, ügyfélszolgálati szempontból felbecsülhetetlen. Néhány könyvtáros azzal állt elő, hogy ezt
a fajta adathasználatot könyvtári szolgáltatási környezetben is lehetne kamatoztatni. Jelen cikkben a
szerzők bemutatják, hogyan lehet gépi tanulási algoritmusok és prediktív elemzőeszközök fejlesztésével
és használatával proaktív módon megérteni a könyvtárhasználati szokásokat. Noha a könyvtárak jók az
adatgyűjtésben, gyakran statikus és elavult adatokra
támaszkodunk az értékelés során. Egy Automated
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Library Information Exchange Network (ALIEN)
nevű gépi tanulási rendszer használatával jobban
megérthetjük a tételek mozgását a gyűjteményben,
és jobban kiszolgálhatjuk ügyfeleinknek, a könyvtár
használóinak az igényeit.
(Autoref.)

Pénzügyi és gazdasági kérdések
Lásd 161, 175

Személyzet

Lásd még 151, 155

Munka- és rendszerszervezés,
értékelés
177/2018
Van Loon, James E. [et al.]: Quality evaluation of data
management plans at a research university. – Bibliogr. In:
IFLA journal. – 43. (2017) 1., p. 98-104.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol nyelven
Kutatásiadat-kezelési tervek értékelése egy kutatóegyetemen

Adatfeldolgozás; Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Kutatás információellátása; Szolgáltatások; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági
A Nemzeti Tudományos Alap (National Science
Foundation) által megkövetelt adatkezelési tervek
megjelenésével a felsőoktatási könyvtárosok egyre
nagyobb mértékben kezdték segíteni a kutatókat e
tervek elkészítésében és a kutatási eredmények terjesztésében. A Wayne Állami Egyetemen az adatkezelési tervek általános minőségének meghatározása
céljából a könyvtár kutatási adatok szolgáltatásával
foglalkozó csoportja a Nemzeti Tudományos Alap
pályázataira 2012 és 2014 között beküldött 119 terv
tartalmát elemezte. A tartalmi elemzés azt mutatta,
hogy bár a legtöbb kutató tisztában van az adatok
megosztásának szükségességével, a legtöbb adatkezelési terv nem írja le megfelelően a projekt nyomán
keletkezett adatokat, valamint azt, hogyan fogják
ezeket kezelni a projekt során, vagy hogyan fogják
megőrizni és megosztani őket a projekt lezárultával.
Az is kiderült, hogy az adatkezelési tervek hiányosságai az egyetemi részlegek között nagy változatosságot mutatnak, ami arra utal, hogy differenciált
tájékoztatásra van szükség annak érdekében, hogy
a Nemzeti Tudományos Alap jövőbeli pályázataira
jobb adatkezelési tervek szülessenek.

178/2018
Sobel, Karen – Ramsey, Peter – Jones, Galin: The
professor-librarian : academic librarians teaching creditbearing courses. – Bibliogr. In: Public services quarterly.
– 14. (2018) 1., p. 1-21.
A könyvtáros mint egyetemi tanár: óraadó felsőoktatási
könyvtárosok

Egyetemi oktató; Felmérés; Felsőoktatási könyvtár;
Könyvtárosi hivatás; Munkakör; Személyzet
Számos felsőoktatási könyvtárosnak áll szándékában
vagy van lehetősége információs műveltségi kurzusokat tartani a könyvtár számára a rendes munkaköri
beosztásán felül. Néhány további könyvtáros felkérést kapott arra, hogy tartson kreditértékű kurzusokat
az egyeteme más tanszékein, a könyvtártudományi
mellett meglévő egyéb diplomája alapján. A két lehetőség valamelyikével szembesülő felsőoktatási
könyvtárosokat gyakran kérik meg, hogy adjanak
részletes választ arra, hogyan kezelik a kollégák más
intézményekben a következő megállapodásokat: fizetés, a könyvtári feladatok ellátása tanítás mellett,
az adott tudományterület oktatására való alkalmasság
bizonyítása. Sajnos az oktató könyvtárosok munkájáról kevés és elszórt adat áll rendelkezésre. A
tanulmány szerzői felmérést végeztek 350 egyesült
államokbeli felsőoktatási könyvtár könyvtárosai körében, hogy összegyűjtsék és elemezzék az adatokat
ezekről a kérdésekről és a könyvtárosok könyvtáron
kívüli tanszékeken végzett oktatói tevékenységének
számos egyéb aspektusáról. Emellett átfogó háttérinformációkat is gyűjtöttek és elemeztek ezekről a
„professzor-könyvtárosokról”.
(Autoref.)

(Autoref.)
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179/2018
Stachokas, George: The electronic resources libra
rian : from public service generalist to technical services
specialist. – Bibliogr. In: Technical services quarterly. –
35. (2018) 1., p. 1-27.
Az elektronikus forrásokért felelős könyvtáros: olvasószolgálatosból feldolgozási szakértő

Adatbázis; Elektronikus dokumentum; Feldolgozó munka;
Munkakör; Olvasószolgálat; Személyzet
Az elektronikus forrásokért felelős könyvtáros
(Electronic Resources Librarian) munkakörének tartalmát először 1992-ben, egy álláshirdetésben írták le.
Azóta meglehetősen tág értelemben használatos – a
gyarapítástól a licencelésen és a katalogizáláson át a
technikai problémák kezeléséig minden beletartozhat. Elődje egyértelműen a közkönyvtárakban működő elektronikus szolgáltatásokat kezelő könyvtáros
volt, akit 1995 körül még a tájékoztató szolgálatos
és a rendszerkönyvtáros hibridjének tekintettek. Az
ezredforduló táján nagy változást hozott a CD-ROMon lévő elektronikus források webre költözése. A különböző felmérések tanúsága szerint ekkor már igen
széles körű ismereteket és képességeket vártak el az
elektronikus forráskezelői állásokra jelentkezőktől:
a felsőfokú szakirányú végzettségen kívül információtechnológiai kompetenciákat, néhány éves gyakorlatot, szerzői jogban és szerződéskötésben való
jártasságot, pénzügyi-gazdálkodási ismereteket,
kreativitást, jó kommunikációs képességeket stb. A
könyvtárosokat különböző tanfolyamokon igyekeztek felkészíteni a lincencelés, a szerzői jog, a digitális
jogkezelés és a metakeresés fortélyaira. 2007-re ezek
közül a – legsokoldalúbb felkészültséget igénylő –
licencelés vált a leghangsúlyosabbá.
A könyvtárak jellemzően háromféleképpen igyekeztek a gyakorlatba ültetni az elektronikus forráskezelést: 1.) vagy a nyomtatott források keretei között működtették; 2.) vagy külön ERL munkakört /
szervezeti egységet hoztak létre; 3.) vagy a források
minden típusának kezelését a feldolgozó részlegek
munkafolyamataiba ágyazták.
A jelen tanulmányban tárgyalt elemzés a legnagyobb
és anyagi forrásokkal legjobban ellátott egyetemi
könyvtárakat érinti. Az Association of Research
Libraries (ARL) és az Association of College and
Research Libraries (ACRL) tagkönyvtárai közül
114 könyvtár honlapjáról 2016 őszén és 2017 tavaszán gyűjtött adatok (munkakörök elnevezései,
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organogramok stb.) alapján azt vizsgálták, hogy
van-e a könyvtárakban ERL munkakör, és ha igen,
mely szervezeti egységhez tartozik. Megjegyzendő,
hogy az ERL megnevezés nem egységes, nem mindenhol használják pontosan ebben a formában, továbbá a metaadatok és keresőszolgáltatások (discovery
services) specialistáit ugyanúgy jelölheti, mint a beszerzésért, licencelésért, állományelemzésért felelős
szakkönyvtárosokat.
Az ARL 114 vizsgált könyvtárából 62-ben volt elektronikus forrásokért felelős könyvtáros, noha a többi könyvtárban megközelítőleg ugyanolyan volt az
e-könyvek aránya. A könyvtárak két típusa között a
legnagyobb eltérés a szakképzett könyvtárosok számában (könyvtáranként átlag 110 versus 87 fő), valamint a gyarapításra és az elektronikus forrásokra fordított összeg nagyságában volt (+20%) az e-könyvtárossal rendelkező könyvtárak javára. Az e-könyvtárosok többnyire a feldolgozó osztály munkatársaiként
dolgoztak (30 esetben) vagy a gyarapítási részleghez
tartoztak (24 esetben), ezt követte a gyűjteményszervezés (13 esetben), majd az önálló e-forráskezelő
részlegek (9 esetben). Hasonló eredményeket hozott
a legalább 4,4 millió dolláros gyarapítási kerettel
rendelkező ACRL-könyvtárak vizsgálata.
Általánosságban megállapítható, hogy az elektronikus források kezelése egyre inkább beépül a hagyományos munkafolyamatok közé, így a feldolgozók
várhatóan maguk is a kérdés szakértőivé válnak.
Ugyanakkor a keresőszolgáltatások nagy könyvtárakban való elterjedésével az ottani elektronikus forrásokért felelős könyvtárosok inkább a metaadatokkal,
a kereséssel, a technikai problémák menedzselésével
foglalkoznak.
Kritikus fontosságú a kommunikációs szerep, felelősének alaposan ismernie kell nemcsak az elektronikus forrásokat, hanem az üzleti életet és a piaci
szereplőket is.
(Fazokas Eszter)

Marketing, közönségkapcsolatok
180/2018
Howard, Heather A. [et al.]: Academic libraries on social media : finding the students and the information they
want. – Bibliogr. In: Information technology and libraries.
– 37. (2018) 1., p. 8-18.
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Egyetemi könyvtárak a közösségimédia-platformokon:
hogyan találjuk meg a diákokat és az őket érdeklő információkat?

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használói szokások; Információtechnológia; Kommunikáció -használókkal; Marketing
Az emberek elsősorban nem a közösségi média iránt
érdeklődnek, hanem egymás iránt. Technológiák
jönnek-mennek, így ami állandó, az az igény, hogy
megosszák az információkat. A könyvtárak pedig
olyan helyek, ahol az emberek kapcsolatokat létesíthetnek információkkal, technológiákkal, ötletekkel
és egymással. Az Indiana állambeli Purdue Egyetem
könyvtárában felmérést végeztek a hallgatók körében
arról, hogy milyen közösségimédia-platformokat
használnak, melyeken látnák szívesen a könyvtárat,
és milyen tartalmakat várnak a könyvtártól ezeken a
felületeken. A felméréssel a könyvtár saját közösségi
oldalainak menedzseléséhez kívántak gyakorlatban
is használható ismereteket gyűjteni.
A munkatársak elektronikus kérdőívet készítettek,
amelyet a könyvtárban, egyetemi órákon, közösségi oldalakon propagáltak. Az egyetemi könyvtár
négy különböző részlegében töltették ki a kérdőíveket 2017 áprilisában. Az összesen 128 válaszadó
93%-a (119 fő) rendszeres könyvtárhasználó, azaz
legalább hetente egyszer személyesen is ellátogat a
könyvtárba.
A következő közösségimédia-platformokra kérdeztek rá: Facebook, FlickR, G+, Instagram, LinkedIn,
Pinterest, Qzone, Renren, Snapchat, Tumblr, Twitter,
YouTube és Yik Yak. A válaszadók ezeket kiegészíthették a saját maguk által preferált további oldalakkal. Az első öt legnépszerűbbnek a Facebook
(rendszeres használók: 88%), a YouTube (79%), a
Snapchat (70%), az Instagram (66%) és a Twitter
(32%) bizonyult. (Rendszeres használónak azt tekintették, aki legalább hetente egyszer ellátogat az adott
oldalra.) A közösségi oldalakon végzett tevékenységek között a videók nézése és a barátokkal, családtagokkal való kapcsolattartás a leggyakoribb (94% és
93%), ezt követi az információszerzés (81%).
Arra a kérdésre, hogy mennyire valószínű, hogy
bármelyik közösségimédia-platformon követné a
könyvtárat, a kitöltők 57%-a adott pozitív választ,
azaz hogy valószínűleg vagy szinte biztos, hogy
követné. A könyvtárnak a válaszadók 82%-a szerint
a Facebookon, 55% szerint az Instagramon, 40%
szerint a Twitteren, 34% szerint a Snapchaten és
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29% szerint a YouTube-on kellene jelen lennie. A
Facebookon egyaránt szívesen látnának praktikus
információkat (pl. nyitvatartási idő, programok), kutatással kapcsolatos módszereket és tippeket, könyvtárhasználati tudnivalókat, az egész egyetemet érintő információkat, valamint érdekességeket, vicces
oldalakra mutató linkeket, mémeket. A YouTube-on
a válaszadók szerint kutatással kapcsolatos módszereket és tippeket, könyvtárhasználati tudnivalókat és
tájékoztatási forrásokat kellene közzétenni.
Eredetileg a könyvtárak a közösségi médiát marketingcélokra használták. A közösségi média fokozódó
népszerűsége miatt a könyvtárak később mind több
platformon megjelentek, változatos célokkal. A felmérésben meglepő volt, hogy a fiatalok még mindig
nagyon nagy arányban használják a Facebookot,
jóllehet korábban sokat lehetett hallani a tinédzserek körében tapasztalható népszerűségvesztésről.
Az eredmények természetesen nem általánosíthatók,
hiszen csak a Purdue Egyetem hallgatóinak a válaszai alapján születtek, viszont jól hasznosíthatók a
könyvtár közösségi médiában való jelenlétének újratervezésére.
(Tóth Máté)
181/2018
Kelly, Elizabeth Joan: Content analysis of Google Alerts
for cultural heritage institutions. – Bibliogr. In: Journal of
web librarianship. – 12. (2018) 1., p. 28-45.
A Google Értesítő szolgáltatás közgyűjteményekre vonatkozó találatainak tartalomelemzése

Internet; Közgyűjtemény; Marketing; Public relations; Tömegkommunikáció
Több olyan webes szolgáltatás is létezik, amely képes előre meghatározott kulcsszavak, URL-ek vagy
más azonosító adatok alapján rendszeresen listát előállítani a világhálón felbukkanó legfrissebb releváns
tartalmakról. Ezek közül talán a Google Értesítő a
legismertebb. A szolgáltatás felületére bejelentkezve
megadhatunk kulcsszavakat, URL-eket, és beállíthatjuk, hogy milyen típusú tartalmakra vagyunk kíváncsiak (hírek, blogok, könyvek stb.). Ezt követően a
szolgáltatás meghatározott időközönként automatizált keresést hajt végre a világhálón és listát állít
össze számunkra az általa relevánsnak vélt találatokról. A Google Értesítőnek nemcsak magánemberként
vehetjük hasznát, hanem vállalkozások, intézmények
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is profitálhatnak belőle, hiszen folyamatosan nyomon
követhetik, hogy milyen kontextusban írnak róluk és
mely felületeken használják fel az általuk közzétett
tartalmakat (pl. képeket).
A tanulmány annak a kutatásnak az eredményeit
részletezi, amely azt hivatott meghatározni, hogy a
Google Értesítő milyen pontossággal használható az
egyes kulturális intézményekről szóló tartalmak felkutatására. A vizsgálatban részt vevő amerikai egyesült államokbeli kulturális intézményeket véletlenszerűen választották ki az ArchiveGrid adatbázisából,
ám ez a megoldás – mint utólag kiderült – nem bizonyult jó ötletnek, mert a véletlen folytán az ismertebb
intézmények felül voltak reprezentálva a kisebb intézményekhez képest. A kutatás elején öt fő kérdést
tettek fel: 1.) milyen pontos a szolgáltatás? 2.) mely
intézménytípusok profitálhatnak belőle? 3.) milyen
tartalmak várhatók a szolgáltatástól? 4.) mi a feltárt
publikációk legjellemzőbb műfaja? 5.) használható-e
a szolgáltatás az átvett képek felkutatására?
A vizsgálat négy hétig tartott, ez idő alatt a Google
szolgáltatása napi rendszerességgel összeállított egyegy listát. A kapott találatokat több csoportba sorolták: „téves találat”, „spam”, „a kapott URL nem elérhető”, „fizetett hirdetés”, „az intézmény saját online
áruháza”, „az intézmény saját oldala a közösségi médiában”, „az intézmény saját weboldala”, „társintézményen megjelenő találat”, „kép”. Miután megtisztították a találati halmazt az irreleváns tartalmaktól,
egy szoftver és online szótárak, ontológiák segítségével címkékkel látták el valamennyi tartalmat (pl.
„kiállítás”, „esemény”, „finanszírozás”). A Google
Értesítő az előzetesen kiválasztott 66 kulturális intézményről összesen 3103 találatot gyűjtött össze,
amelyek közül 893 bizonyult használhatónak, a többi
vagy téves volt – tehát nem jelent meg benne egyik
megfigyelt intézmény sem –, vagy az egy hónapos
vizsgálati időtartam után már nem élt a kapott URL
(ami nem a szolgáltatás hibája). Ez azt jelenti, hogy a
találatok 29%-a volt használható, viszont a kifejezetten téves találatok aránya csak 10% volt, így kijelenthető, hogy a Google szolgáltatása aránylag pontos.
Megállapítható, hogy azok a találatok, amelyeket a
szolgáltatás az intézmény neve, és nem a honlapjának
URL címe alapján azonosított be, jóval kevésbé voltak pontosak. Továbbá messze a múzeumokról szólt
a legtöbb releváns találat (59%): főként a kiállításaik
és más rendezvényeik kapcsán írtak róluk.
Talán nem meglepő módon, a találatok 40%-a hírportálokról származott, azon belül 77% volt a helyi hírforrások aránya. Az egyes kulturális intézményektől
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származó képek felkutatására tett kísérletnek is lett
eredménye: a vizsgálat időtartama alatt a szolgáltatás
138 olyan képet azonosított a világhálón, amely a 66
megfigyelt intézmény valamelyikétől származik; a
legtöbb képet a közösségi médiában használták fel.
A Google Értesítő nagy előnye, hogy bárki számára
ingyen, szabadon felhasználható, és bár eltérő hatékonysággal, de alkalmazható a különböző kulturális
intézményekről szóló írott tartalmak és a tőlük átvett
képek felkutatására is.
(Nagy Andor)
182/2018
KlÛev, Vladimir Konstantinovič: Firmennyj stil’ v sisteme
marketinga biblioteki : kompleksnyj prikladnoj podhod In:
Vestnik BAE. – (2017) 3., p. 58-61.
Saját arculat a könyvtár marketingrendszerében: komplex megközelítés

Könyvtárpropaganda; Marketing
A saját arculat a korszerű könyvtár kommunikációs politikájának látható megjelenítése, biztosítja a
tevékenység eredményeinek vizuális és gondolati
egységét. Tájékoztatja az állandó célközönséget,
felkelti figyelmét a potenciálisnak. A fogalom a
gyakorlati marketingben a színes, plasztikus, akusztikus, video- és egyéb elemek, valamint hordozóik
összességét jelenti.
A sajátos szolgáltatási kultúrán, az információs termékek felismerhetőségén, az épület külső formáján
és belső dizájnján, valamint a folyamatosan megjelenő pozitív képen keresztül a saját arculat fokozhatja a könyvtár befolyását a valós és a potenciális
olvasókra, a külső környezetre, fontos irányítási feladatok megoldását segítve elő. A könyvtárak tartják
magukat a közös arculathoz, de mindegyikük saját
egyéniségét tükröző módon valósítja azt meg. Oroszországban sok könyvtár foglalkozik saját arculatának
kialakításával.
A saját arculat összetevői:
–– Elnevezés. A legtöbb oroszországi könyvtár – a külföldiekhez hasonlóan – egy kiemelkedő író vagy
közéleti személyiség nevét viseli. A szervezeti/
jogi státuszt tükröző hivatalos elnevezés és annak
rövidítése (betűszó) gyakorlatilag nem alkalmas a
hétköznapi használatra.
–– A könyvtár logója. Művészileg kivitelezett grafikus
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ábrázolás betűk, számok, geometriai kompozíciók
vagy ezek kombinációi formájában. Általában a
könyvtár tevékenységének azonosítására szolgál,
követelményei: legyen egyszerű (könnyen megjegyezhető), minőségi veszteség nélkül változtatható
méretű (az épület homlokzatától a dolgozók névjegyéig), független az aktuális divattól, tükrözze a
könyvtár alaptevékenységét.
–– Saját betűkészlet. Kiadványaikhoz és egyéb meta
információkhoz a könyvtárak általában a Helvetica
betűkészletet használják. A betűtípus a logóban, a
könyvtár teljes vagy rövidített nevében és anyagainak grafikus kivitelében is fontos. Ezeknek is
jól olvashatónak kell lenniük olyan hordozókon is,
mint a kitűzők, az űrlapok, a reklámanyagok stb.
–– Szlogen. Jól hangzó, röviden megfogalmazott
(legfeljebb 10 szóból álló) jelmondat; a könyvtár
tevékenységét tükrözi, elősegíti a legjobb megjegyezhetőséget.
–– Színek vagy színskála. Tekintetbe kell venni, hogyan reagálnak az emberek a színekre. Pszichológusok szerint az ember viszonya a színekhez személyiségének egyik lényeges jellemzője, általában
a 3 színből álló kompozíciót ajánlják. A könyvtár
esetében fontos, hogy a szem a sárgászöldre a legérzékenyebb. A narancssárgát általában az ifjúsági
könyvtárak használják: életerőt, aktivitást sugároz,
miközben megőrzi a belső egyensúlyt és a lelki
harmóniát. Jól néznek ki a kék árnyalatai is, főleg
reklámoknál használják őket. A fehér a világra való

teljes nyitottság színe, nem hordoz kellemetlen érzést, nem vált ki negatív reakciót.
A fentiek együtt alkotják a reklámanyagokon, kitűzőkön, olvasójegyeken megjelenítendő saját arculatot.
Ide tartozik még:
–– Egységes zenei kíséret a szóbeli hirdetésekhez.
–– Egyenruha. Egyes elemei, mint a sál, a nyakkendő,
a kitűzők azonnal felhívják a figyelmet a könyvtár munkatársaira; biztosítják a hatékony kommunikációt, elősegítik a könyvtár azonosítását, megjegyzését.
A marketingkommunikáció tervezésében fontos a
brand fogalmának ismerete, alkalmazása. A saját
arculat a brand fontos része. Kidolgozásának szakaszai:
–– a meglévő/alakuló brand értékelése, esetleg módosítása;
–– a brand állapotának rendszeres figyelése;
–– a brand életképességének fenntartása.
A brand elemeinek megjegyezhetőnek, alkalmazhatónak, asszociálhatónak és jogilag védettnek kell
lenniük. Az egyik új innovációs irány az arculati kézikönyv (brandbook) összeállítása, amely a vizuális
kommunikációs elemek, a honlapok, az egyenruhák,
az ajándéktárgyak kivitelezési változatainak gyűjteményét jelenti.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 162, 191, 204

Felhasználók és használat
Használat- és igényvizsgálat
183/2018
Aillerie, Karine – McNicol, Sarah: Are social networking sites information sources? : Informational purposes of high-school students in using SNSs. – Bibliogr.
In: Journal of librarianship and information science. – 50.
(2018) 1., p. 103-114.
Információforrások-e a közösségi oldalak? Középiskolá
sok információkeresési céljai a közösségi oldalak használatakor
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Felmérés; Használói szokások; Ifjúsági olvasó; Információkeresés; Információs műveltség
Noha a közösségi oldalakat, mint például a Facebookot
és a Twittert széles körben használják a tizenévesek,
ez idáig a kutatás csak használatuk közösségi céljaira koncentrált. Jelen kutatás azokat a módokat
kívánta feltérképezni, ahogy a 15–19 éves középiskolás diákok információkeresésre használják ezeket
az oldalakat. A cikk hangsúlyozza, mennyire fontos
tekintetbe venni, hogyan vehetik igénybe a fiatalok
a közösségi oldalakat mindennapi információk, illetve tanulmányi és iskolához kapcsolódó információk
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megszerzésére. Egy egyesült királyságbeli, franciaországi, thaiföldi és dániai diákok körében végzett
online felmérés tanúsága szerint a közösségi oldalak a legtöbb tinédzser számára információforrásul
szolgálnak, különösen a közösségi tevékenységekhez
kötődő információk tekintetében. Noha a tanulmányi
célú információkeresés nem volt az oldalak használatának leggyakoribb okai között, az eredmények azt
mutatják, hogy a közösségi oldalakat számos diák
használja ilyen célokra, ahogy mindennapi információk keresésére is.
(Autoref.)
184/2018
Tang, Yi [et al.]: Integration of digital cultural heritage
resources in China : understanding public expectations.
– Bibliogr. In: Libri. – 68. (2018) 1., p. 59-70.
A digitális kulturális örökség forrásainak integrációja Kínában: igényvizsgálat

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Igény; Közgyűjtemény;
Kulturális örökség; Portál
A világon egyre több projektet indítanak a digitális kulturális örökség integrálására (digital cultural
heritage integration, DCHI). Kínában a Kulturális
Minisztérium és a Pénzügyminisztérium 2002-ben
kezdeményezte a kulturális információforrások
megosztásának országos szintű projekjét azzal a céllal, hogy létrehozzák a digitális kulturális örökség
megőrzésének és online elérhetővé tételének átfogó
rendszerét, továbbá hogy a DCHI-re építve centralizált tárolórendszert fejlesszenek a korábban számos
könyvtárban, múzeumban és egyéb helyen gyűjtött
anyagok számára. A politikai célokat is szolgáló,
államilag irányított projekt nem felelt meg teljesen
az elvárásoknak és a követelményeknek. A cikk egy
kutatás eredményeiről számol be, amelynek célja az
igények megismerése volt, hogy a nemzeti online
portál a jövőben valóban mindenki számára hasznos
lehessen.
A kutatás a következő főbb kérdésekre irányult:
–– a jelenlegi helyzet megértése;
–– az elvárások és a követelmények meghatározása
az integrált források hasznosításában;
–– szakmai és gyakorlati tanácsok a több forrásban
egyidejűleg kereső rendszer (one-stop service)
fejlesztéséhez.
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A kérdőívet a Questionnaires Star kínai felsőoktatási online platformon 2016 októberében küldték
szét; összesen 1076 válasz érkezett, ebből 29 volt
érvénytelen. A válaszadók az ország 34 tartományából 28-at képviseltek, a nemek aránya fele-fele volt,
végzettség és foglakozás tekintetében a válaszadók
megoszlása megfelelt a reprezentatív felmérés követelményeinek.
A válaszadók 87%-a használta már a könyvtárak, múzeumok kulturális örökséget elérhetővé tevő honlapjait, azaz nagy az érdeklődés. A keresés gyakoriságát
vizsgálva 35% azoknak az aránya, akik átlagosan
kéthetente, és 27% azoké, akik havonta egyszer kerestek fel ilyen honlapot, azaz a használat nem érte
el a várt szintet. A használat céljának megoszlása a
következőképpen alakult: ismeretek szerzése céljából
80%, munkával kapcsolatban 50%, oktatási célból
28%, szabadidő eltöltésére 48% kereste fel ezeket a
portálokat. A válaszadók 93%-a a honlapok kereső
funkcióit használta; 50% jelezte, hogy a honlapok
eltérő felépítése miatt nehéz több helyen külön-külön keresni. Az integrált digitális kulturális örökség
forrásait egységes szolgáltatásként összefogó portált,
a Nemzeti Digitális Kulturális Hálózatot (National
Digital Cultural Network, NDCN) csak a válaszadók
60%-a ismerte, azaz vagy a propaganda nem volt
elég hatékony, vagy a portál nem igazán értékes. Az
NDCN esetében is a több adatbázisban egyidejűleg
történő keresés okozott problémát.
A források integrálása iránti igény felmérésére a kutatók egy mátrix-módszert alkalmaztak, amelyben
a „nagyon szükséges”-től az „egyáltalán nem”-ig
ötfokozatú skálán lehetett értékelni az egy belépési
pontról történő keresés igényét. A válaszadók több
mint 90%-a tartotta szükségesnek/nagyon szükségesnek ezt a megoldást. Ugyanezzel a módszerrel
értékelték a levéltárak bekapcsolása iránti igényt
is, itt a támogatók aránya szintén közel 90% volt. A
DCHI funkcióit tekintve több mint 90% tartotta fontosnak a több adatbázisban történő egyidejű keresést,
ezt követték a böngészési funkciók, a multimédiás
források és az online konzultáció. A több ezer éves
kínai kulturális hagyományok megőrzéséhez a szakemberek javasolják a Kína emlékezete (Memory of
China) projekt integrálását is.
(Viszocsekné Péteri Éva)
Lásd még 169, 176, 180, 193
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Olvasás
185/2018
Langendonk, Adriaan – Broekhof, Kees: The Art of
Reading : the national Dutch reading promotion program.
– Bibliogr. In: Public library quarterly. – 36. (2017) 4., p.
293-317.
Az olvasás művészete, avagy a holland nemzeti olvasásnépszerűsítő program

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Iskolai és gyermekkönyvtárak; Kapcsolat intézményekkel; Olvasási szokások; Olvasásra nevelés; Olvasásvizsgálat
A 2008-ban indult holland nemzeti olvasásfejlesztési
program a születéstől egészen 18 éves korig kívánja
végigkísérni a gyermekek fejlődését az oktatási és
a könyvtári rendszer segítségével. A megvalósítás
során tudatosan követték és longitudinális vizsgálatokkal mérték a fiatalok olvasási szokásait, illetve a
tanárok olvasásfejlesztő képességeit és készségeit.
Hollandiában korábban is léteztek olyan szervezetek
és kezdeményezések, amelyek az olvasásra nevelést
célozták, ezek azonban túl fragmentáltak voltak.
Felismerték, hogy annak érdekében, hogy az iskolába készülő gyerekek megfelelő nyelvi kompetenciákkal rendelkezzenek és hosszú távon csökkenjen a
funkcionális analfabetizmus, jól felépített rendszerre és világos, célzott intézkedésekre van szükség.
Az olvasásfejlesztési kezdeményezések összefogására létrehozták a The Art of Reading programot a
nemzeti könyvtár és a holland Olvasástársaság irányításával. A program a könyvtárak és a bölcsődék,
óvodák, iskolák, valamint a helyi önkormányzatok
és egészségmegőrző központok együttműködésére
épül. A könyvtárak számára ez azért előnyös, mert
például az óvodák a könyvtártól szerződés értelmében mint szolgáltatást rendelik meg a könyveket, a
szakképzett személyzetet és a néhány órás olvasást
segítő, előkészítő foglalkozást. A The Art of Reading
kampánynak további alappillérei a következők: az
ideális olvasási környezet kialakítása, beleértve a
könyvtári gyűjteményt és a kikapcsolódásra alkalmas
közeget; a szaktudás biztosítása a könyvtárosokat,
gondozókat, tanárokat célzó képzésekkel; végül a
beavatkozások hatásvizsgálata, a változásokat nyomon követő digitális rendszer fejlesztése, majd a
nyert adatok elemzése.
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Az olvasásfejlesztési kampány életkori alapon több
alprogramból tevődik össze. A legkisebbeket célzó
BookStart népszerűsíti és támogatja a szülői felolvasást és történetmesélést a csecsemő- és kisgyermekkorúak számára, azzal a céllal, hogy szülők és gyermekeik felfedezzék az együttlét és az olvasás örömét.
Ennek érdekében az önkormányzatoktól az egyéves
kor alatti gyermekek kis bőröndöt kapnak, melyben
két könyv lapul. A tapasztalatok alapján a program
sikerrel ösztönözte a részt vevő szülőket arra, hogy
felolvassanak gyermekeiknek. Azokban a családokban, ahol a szülők elkezdték a felolvasást már nyolc
hónapos kor előtt, a gyermekek nyelvi képességei
javultak az átlaghoz képest. A hiperaktív gyerekekre
kimondottan jó hatással volt a szülői odafigyelés e
módja, a részt vevő szülők pedig nagyobb arányban
tértek vissza a könyvtárba.
A The Library at School program általános és középiskolások számára készült, alapja az iskolai és települési könyvtárak együttműködése annak érdekében,
hogy az olvasás ne csupán az iskoláról, a tanulásról
szóljon, hanem örömforrássá váljon, és az iskola és
a könyvtárak falain túl átnyúljon az otthonokba is.
Ehhez csalogató, nem csupán könyvalapú gyűjtemények kialakítására, felhasználóbarát honlapok
és keresőfelületek létrehozására van szükség. Az
iskolákkal együttműködő könyvtáros az iskola és a
könyvtár hosszú távú megállapodása nyomán „olvasási tanácsadóként” segíti az olvasásfejlesztést és az
éves programtervek kidolgozását.
A program során mérték és elemezték 1.) a gyerekek olvasási motivációit, kompetenciáit, az olvasás
gyakoriságát, helyszínét, az iskolai könyvtárak percepcióját; 2.) a tanárok kompetenciáit és azt, hogyan
viszonyulnak az olvasás fejlesztéséhez, valamint mi
a véleményük az iskolai könyvtárról; és 3.) a könyvtárakat és azok személyzetét, gyűjteményét, nyitva
tartását, továbbá a kölcsönzési szokásokat.
A közzétett eredmények nem kecsegtetők: csökken
a rendszeresen olvasó iskolások száma, a tanárok
elenyésző hányada tart olvasókört, és csak egyharmaduk használ rendszeresen digitális eszközöket.
A mérések évenkénti ismétlése átfogó, de aggasztó
képet adott ahhoz, hogy ki- és átértékelhetők legyenek a könyvtári, oktatási és az e területek fejlesztésére irányuló nemzetpolitikai intézkedések és azok
financiális vonatkozásai.
(Horváth Adrienn)
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Olvasáskutatás
Lásd 185

Használók képzése
186/2018
Detwiler, Susan – Jacobson, Trudi – O’Brien, Kelsey: BreakoutEDU : helping students break out of their
comfort zones. – Bibliogr. In: College & research libraries
news. – 79. (2018) 2., p. 62-66.
Szabadulószobák és oktatás: hogyan segítsünk a hallgatóknak kitörni a komfortzónájukból?

Egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár; Használók
képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség; Játék
A New York állambeli Albany Egyetem bevezető
kurzusain a kritikai gondolkodás, a kutatás és a tudományos írás fejlesztésére új típusú módszereket
alkalmaznak. A WCI (Writing and Critical Inquiry)
kötelező tantárgy az elsőéves hallgatóknak, ahol a
tanulók a kutatási és íráskészségüket fejlesztik felsőfokú tanulmányaik sikeres elvégzése érdekében,
megalapozva a fejlődésorientált gondolkodásmódot,
továbbá az élethosszig tartó tanulást. Ezek a célok jól
illeszkednek az egyetem információs műveltséghez
köthető elvárásaihoz. A hallgatóknak már főiskolai
szinten is képesnek kell lenniük több szemszögből
megvizsgálni egy-egy témát, különböző kutatási stratégiákat alkalmazva. A felsőoktatási intézményekbe
újonnan bekerülő tanulóknak szükségük van a középiskola és a főiskola közötti elvárásbeli különbség áthidalására, amiben segítséget kíván nyújtani
ez a kurzus is.
A napjainkban nagy népszerűségnek örvendő szaba
dulószobákban használt feladattípusok és eszközök
az oktatásban is kiaknázhatóak. Az oktatók az Albany
Egyetem WCI kurzusán a BreakoutEDU elnevezésű
játékot vonták be a tanításba. A szabadulószobákból
ismert feladatok megoldásával a hallgatók, miközben
nyomok után kutatnak és lakatokat nyitnak ki, képesek lesznek kilépni a komfortzónájukból, csapatban
gondolkodni és együtt dolgozni különböző problémák megoldásán.
A tantárgy és a játék megtervezésénél a könyvtáros
együttműködött az oktatókkal, a lebonyolítás során
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pedig az együtt tanítás (coteaching) módszerét alkalmazták. Az első lépés az alaptörténet kitalálása
volt, amelyre a feladatok épültek. A történet szerint
Damien, az egyetem kabalája, elveszett az egyetem
alatt húzódó alagutakban. A hallgatók végső célja az
volt, hogy kinyissák a lezárt dobozokat, ezzel megmentve Damient. Ehhez kódokat kellett megfejteni,
több lépésben megválaszolni a feltett kérdéseket és
visszafejteni a titkos üzeneteket. A megoldáshoz különböző könyvtári tájékoztatókat, könyveket, USB-n
található fájlokat, egyéb írott dokumentumokat és
Damien kézzel írott üzenetét lehetett használni. A
feladvány kitalálásához a hallgatók öt különböző
lakatfajtát, egy nagy és egy kicsi lezárt dobozt, UV
filcet, zseblámpát és segítő akciókártyákat vehettek
igénybe.
A játék kezdetén a diákok megismerkedtek az alaptörténettel és a használandó eszközök működésével.
A játékot időre kellett teljesíteni, és a megoldás során
mindössze kétszer volt lehetőségük segítséget kérni
az oktatóktól, így az idő legnagyobb részében a csapattagok egymásra voltak utalva. A tapasztalatok azt
mutatták, hogy a játék segít abban, hogy a résztvevők
merjenek hibázni és az ötleteiket megosztani másokkal, valamint felismerjék, hogy kitartással elérhetik
céljaikat, és hogy mindenki hozzájárul a sikerhez.
Pozitív változás volt megfigyelhető a tagok közötti
párbeszédben is: a közös sikerek egyre jobban ös�szekovácsolták a csoportot.
(Bognár Noémi Erika)
187/2018
Gibson, Craig – Jacobson, Trudi E.: Habits of mind in
an uncertain information world. – Bibliogr. In: Reference
& user services quarterly. – 57. (2018) 3., p. 183-192.
Intellektuális beállítódások egy bizonytalan információs
világban

Felsőoktatási könyvtár; Használók képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség; Információs társadalom
Kívánatos volna, hogy intellektuális beállítódásaink közé tartozzon a kíváncsiság, az intellektuális
elkötelezettség, az empatikus és tiszteletteljes figyelem, a valóságban gyökerező tények és az igazság
keresése iránti késztetés, a hajlandóság arra, hogy
ítéleteinket felfüggesszük és nyitottak maradjunk új
információk és perspektívák befogadására, valamint
annak felismerése, hogy tévedhetünk vagy valami
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elkerülheti a figyelmünket, amit viszont bármikor
korrigálhatunk.
Korunk töredezetté vált információs világában azonban gyakran megkérdőjeleződik a hihetőség és a
szakértelem, illetve a korábban megbízhatónak tekintett információforrások szerepe, ami kikezdi az
információ iránti bizalmat. A természettudományos
eredmények megismételhetősége körüli viták és a
tudományos ismeretterjesztés gyengesége tovább
erősítik ezt a tendenciát.
A könyvtárak és a könyvtárosok többek között a
felfedező közösségek (communities of inquiry) támogatásával tehetnek azért, hogy ez ne így legyen.
Ezek a közösségek (felsőoktatási vagy egyéb környezetben) az igazsággal kapcsolatban egy olyan
diskurzus modelljét képviselik, amelyben a szakértők és szaktekintélyek megfelelő tiszteletet kapnak,
viszont szabadon kérdezhetik őket a könyvtárosok és
a tágabb közösség azon tagjai, akik kritikai szemmel
tekintenek az információkra.
A könyvtárosoknak az ACRL információs műveltségi keretrendszerében is szereplő transzformatív
tanulásra, valamint a metaműveltségre (metaliteracy)
alapozó, nagy hatású gyakorlatokra érdemes koncentrálniuk, amelyek révén már tanulmányaik első
évétől „mélyvízben” érezhetik magukat a hallgatók.
Ezek a megközelítések különböző perspektívákba
ágyazva teszik lehetővé, hogy a hallgatók információt cseréljenek az oktatókkal és másokkal, képesek
legyenek az információ értékelésére, elemzésére és
szintetizálására, emellett a saját nézeteikre és mások
szempontjaira egyaránt reflektáljanak.
Az általános tanulásalapú kurzusok, az elsőéveseket
tanulmányaikba bevezető szemináriumok, valamint
a tanulmányokat záró (capstone) kurzusok keretében
minden szakterületen fejleszthető a kritikai gondolkodás és írás. Ezeken kívül hatékonyak lehetnek az
együttélést és együtt tanulást gyakorló közösségek, a
szakmai gyakornoki tevékenységek. Jó hatással van
az intellektuális beállítódásokra az is, ha az alapképzésben résztvevők empirikus kutatásokat végeznek.
Az ACRL keretrendszerében szereplő állítások közül különösen három használható fel a fent vázolt
beállítódások kialakítására. Az első azt mondja ki,
hogy a szakmai tekintély konstruált természetű és
kontextuális fogalom. A második arra mutat rá, hogy
a tudományos kutatás informálódás, míg a harmadik
szerint a tudomány művelése eszmecsere.
A fenti elvekre és gyakorlatra építve a könyvtáro
soknak saját szakértelmük alapján, de az érintett oktatókkal és (lehetőség szerint) a hallgatókkal közösen
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kell megtervezniük a szigorú gondolkodásra és kritikai önreflexióra nevelő tanulási célokat és gyakorlatokat. Ezeknek lehetővé kell tenniük, hogy a hallgatók nemcsak alkalmanként vagy leegyszerűsített,
„kipipálható” listák formájában, hanem rendszeres és
gondosan megtervezett, nagyhatású élményekként is
szembesüljenek a bizonytalan információs világ ös�szetett folyamataival.
(Koltay Tibor)
188/2018
Tewell, Eamon C.: The practice and promise of critical information literacy : academic librarians’ involvement
in critical library instruction. – Bibliogr. In: College & research libraries. – 79. (2018) 1., p. 10-34.
A kritikai információs műveltség gyakorlata és ígérete: a
felsőoktatási könyvtárosok szerepe a kritikai gondolkodás
oktatásában

Egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár; Használók
képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség
A kritikai információs műveltség olyan gondolkodási
és oktatási mód, amely az információ és a könyvtárak
társadalmi és politikai dimenzióit kritikai szemmel
nézi. Egy 2016-ban, amerikai könyvtárosok körében
végzett online felmérés 154 kitöltője, valamint 8
e-mailes és 5 skype-os mélyinterjú válaszadói többek
között olyan területeken tulajdonítanak fontosságot
a kritikai információs műveltségnek, mint az osztályozás, az információkeresés (különös tekintettel a
Google-ra), illetve a tudományos diskurzus sajátosságai (ide értve a lektorált és más kiadványok jellemzőit). A legfontosabb oktatási módszerek között
a csoportmunkát, a megbeszélést, a problémafelvetést, a reflexiót és a dialógust említik. Az adatbázi
sok működésének bemutatása helyett a szerepjátékot
ajánlják, amelyben a hallgatók kutatókat alakítanak.
Az összes említett módszer használata során úgy
tekintenek a hallgatókra, mint az információ aktív
felhasználóira és létrehozóira, akiknek fontosak az
információkkal kapcsolatban megélt tapasztalatai és
meglevő ismeretei.
A kritikai információs műveltség oktatásának elsődleges akadálya a felkészülésre és az oktatásra
rendelkezésre álló idő rövidsége, továbbá az a tény,
hogy a hallgatók betanult tartalmak kritika nélküli
felmondásához vannak szokva. Ezt tovább rontják
az egy alkalomra tervezett képzések, mivel azok
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nem adnak lehetőséget az összefüggések megmutatására és a hallgatók elvárásainak átformálására.
Probléma az is, hogy az egyetemi oktatók nem ismerik a könyvtárosok által nyújtott képzés természetét,
ráadásul magukat az intézményeket nem érdekli a
kritikai pedagógia, vagy éppen aktívan ellenállnak
neki. Jelentős kihívást jelent, hogy egyszerre kell
megtanítani a hallgatókat az egyetemi élethez és a
tanulmányi követelményekhez való alkalmazkodásra
és az információ tágabb társadalmi-politikai dimenzi-

óinak felismerésére, ezért vigyázni kell arra, hogy ha
túl korán alakítjuk ki bennük a kritikai szemléletet,
„kihúzzuk a talajt a lábuk alól”.
A nehézségek ellenére számos előnnyel jár a kritikai
információs műveltség oktatása: közösséget teremt,
lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók kapcsolatot
teremtsenek az oktatókkal, emellett aktívan bevonódjanak az oktatás folyamatába, aminek valódi értelme
van mind számukra, mind a könyvtárosok számára.
(Koltay Tibor)

Információelôállítás, -megjelenítés
és -terjesztés
190/2018

Digitalizálás
189/2018
Herrmann, Elisa: OCR-D – Koordinierte Förderinitiative zur Weiterentwicklung von OCR-Verfahren In: Bibliotheksdienst. – 52. (2018) 1., p. 34-41.
Res. angol nyelven
OCR-D: együttműködés a szövegfelismerési folyamatok
fejlesztéséért

Együttműködés -belföldi; Digitalizálás; Hozzáférhetőség;
Megőrzés; Régi és ritka könyvek
Az OCR-D projekt célja, hogy a régi, 16–19. századi szövegek automatikus felismerésének folyamatát
továbbfejlessze. Jelen tanulmány bemutatja a munka
jelenlegi állását, a projekt első szakaszának eredményeként létrejött működő modellt és az egyes projektszakaszokban felmerült nehézségeket. Ezekre megoldásokat kell kidolgozni, miután az első szakaszban
2018-tól zajló igényfelmérés befejeződik. A cikk a
szerzőknek a német könyvtáros egyesületek 106.
konferenciáján (Frankfurt am Mainban) elhangzott
előadása alapján készült.
(Autoref.)
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Schäffler, Hildegard – Seiderer, Birgit: Spread the
news : Zeitungsdigitalisierung an der Bayerischen Staatsbibliothek und das Zeitungsportal digiPress. – Bibliogr. In:
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. – 65.
(2018) 1., p. 18-26.
Res. angol nyelven
Hírt adunk: hírlap-digitalizálás a Bajor Állami Könyvtárban
és a digiPress hírlapportál

Digitalizálás; Hírlap; Időszaki kiadványok gyűjteménye;
Portál; Regionális könyvtár
A hírlapok igen fontos történeti források. Németországban a szomszéd országok sikerein (pl. az osztrák
ANNO portálon) felbuzdulva folytatják a hírlapok
módszeres digitalizálását, amelyet különböző helyi
és regionális projektekben már megkezdtek. Ehhez
a mestertervet a 2013-tól 2016-ig zajló, a Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) által támogatott kísérleti projekt szolgáltatta, amely történeti hírlapok
digitalizálására vállalkozott.
A müncheni Bajor Állami Könyvtár hírlapgyűjteménye 5250 címet tartalmaz. Bajorországban 1663
óta működik kötelespéldány-szolgáltatás; München,
Augsburg, Nürnberg és Bamberg mindig is fontos
szerepet játszott a hírlapok kiadásában. A történeti
hírlapok adatai pedig – az unikális bajor hírlapokat
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és a bibliográfiákban regisztrált, de ma már nem hozzáférhető címeket is beleértve – rendelkezésre állnak
az országos hatókörű és a legteljesebbnek tekintett
Zeitschriftendatenbankban (ZDB), egy másik DFGprojektnek köszönhetően, amelyben levéltári partner
is közreműködött.
A hírlapok digitalizálásának három alappillére van:
1. a Bajor Állami Könyvtár és a Bavarikon kulturális
portál által gondozott egyedi projektek eredményei;
2. a DFG említett projektje, amely a történeti hírla
pok, köztük két országos jelentőségű lap (Allgemeine
Zeitung / Cotta’sche Zeitung és Illustrierter Sonntag /
Der gerade Weg) digitalizálását célozta; 3. a Google
céggel folytatott Public-Private-Partnership keretében végezett tömeges hírlap-digitalizálás (amelynek
keretében az 1870-es évek közepénél tartanak). Jelenleg a császárság és a weimari köztársaság időszaka vár még feldolgozásra. A Bajor Állami Könyvtár
jelentős gyűjteménnyel rendelkezik nemzetiszocialista pártújságokból is. Ezek egyedi példányok,
és nagy igény mutatkozik kutatási és oktatási célú
digitalizálásukra, mert másutt 1945 után e lapokat
megsemmisítették.
A digitalizált hírlapok szolgáltatásánál fontos szerepet játszik a feltárás mélysége. A nemzetközi hírlapportálok gyakorlata alapján legalább a megjelenési
adatokat és a naptárfunkcióval összekapcsolt böngészési lehetőséget biztosítani kell. Az OCR-es feldolgozás lehetővé teszi a teljes szövegű keresést, bár ez
a gót betűs nyomtatás miatt a német nyelvű történeti
hírlapoknál komoly gondokat okoz. Kívánatos lenne
az egyes cikkek, rovatok és képek feldolgozása is, az
egységes besorolási adattárakhoz kapcsolódva.
A Bajor Állami Könyvtárban a digitalizált hírlapokat a digiPress portálon (https://digipress.digitalesammlungen.de/) szolgáltatják. 2018-ra a 7,6 millió
hírlapoldal elérését tűzték ki célul. A portálra háromféle belépés lehetséges: a hírlapok címei szerint,
kronológiai navigációval (a megjelenési időt alapul
véve), valamint teljes szövegű kereséssel. Ez utóbbi
esetben a keresési eredményeknél egy-egy hírlapoldal
részlete jelenik meg, amely mellé kattintva – az OCRes feldolgozásnak köszönhetően – olvashatóvá válik
a keresett kifejezés szövegkörnyezetének átirata. A
teljes lapszámok képformátumban érhetők el; nézegetőként a Mirador-Viewert használják, amelyet az IIIF
(International Image Interoperability Framework)közösség is ajánl. Emellett hálózati kapcsolódásra
is van lehetőség API-k révén más platformokhoz
és repozitóriumokhoz. Ezt a megoldást a Deutsche
Digitale Bibliothekkel való együttműködésben is
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alkalmazni készülnek a német országos hírlap-digitalizálási projektben.
(Hegyközi Ilona)
Lásd még 163, 164, 203

Adatbázisok
191/2018
Clark, Jason A. – Rossmann, Doralyn: The Open
SESMO (Search Engine & Social Media Optimization)
Project : linked and structured data for library subscription databases to enable web-scale discovery in search
engines. – Bibliogr. In: Journal of web librarianship. – 11.
(2017) 3-4., p. 172-193.
Az Open SESMO (Search Engine & Social Media
Optimization) Projekt: kapcsolt és strukturált adatok a
könyvtár által előfizetett adatbázisok keresőoptimalizálásáért

Adatbázis; Elektronikus könyvtár; Gépi információkeresés; Használói szokások; Programozás; Web
A ma tanulói olyan digitális környezetben mozognak, melyben javarészt emberi beavatkozás nélkül
lehet navigálni. Ezzel egy időben a könyvtárak dollármilliókat költenek arra, hogy olyan tartalmakhoz
biztosítsanak hozzáférést, melyeknek a használóink a
létezéséről sem tudhatnak. Az Open SESMO (Search
Engine & Social Media Optimization) adatbázisprojekt révén a Montana Állami Egyetem (MSU)
Könyvtára a könyvtár által előfizetett összes adatbázisra keresőoptimalizálási és közösségimédia-optimalizálási technológiákat alkalmazott, a Schema.org
szókészletének, linked data modelleknek és gyakorlatoknak megfelelően strukturált adatokkal egyetemben. A kutatás szerint az Open SESMO az előfizetett
források lényegesen megnövekedett forgalmával a
befektetések jelentős megtérülését eredményezte,
amint azt az elemző és értékelő eszközök bizonyítják.
A cikk középpontjában álló kutatás során mennyiségi szempontból vizsgálták az előtte/utána állapotot
acélból, hogy értékeljék az Open SESMO módszert
és hatását a webhelyekről érkező, nem fizetett keresésekből származó forgalomra (organic search referral)
és a gyűjtemény használatára, három különböző őszi
szemeszter adatait elemezve. A módszer hozadékai
közé tartozik a könyvtár értékének megerősítése az
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adatbázisok ajánlásán keresztül; a kutatók és a szaktájékoztató könyvtárosok összekapcsolása; valamint a könyvtár által előfizetett adatbázisok bővülő
látogatottsága a webhelyekről érkező, nem fizetett
keresésekből származó forgalom, a megjelenések
(impression) és az átkattintási arányok (click-through
rate) növekedésével. A projekt példaértékű és innovatív eljárást kínál, amit más könyvtárak is alkalmazhatnak az előfizetett adatbázisaik „kiemelésére”
a használóik számára a nyílt weben, a strukturált és
kapcsolt adatokra épülő módszerek segítségével.
(Autoref.)
192/2018
Hoeppner, Athena: Database lists A to Z : a practitioner’s tips and caveats for managing database lists. – Bibliogr. In: The serials librarian. – 73. (2017) 1., p. 27-43.
Adatbázisok A-tól Z-ig: gyakorlati tanácsok adatbázislista-kezelő rendszerek használatához

Adatbázis; Egyetemi könyvtár; Elektronikus dokumentum;
Honlap; Hozzáférhetőség; Szoftver
A könyvtárak előszeretettel teszik közzé adatbázisaikat, digitális tartalmaikat „A to Z” típusú adatbázislista formájában, ezáltal biztosítva azok betűrendes
és tematikus kereshetőségét. Bizonyos intézmények
speciális tartalomkezelő szoftvert használnak erre
a célra, például a LibGuides révén jelenítik meg
forrásaikat, más intézmények azonban az integrált
könyvtári rendszer részeként vagy olyan tartalomkezelők segítségével teszik elérhetővé elektronikus
dokumentumaikat, mint a WordPress vagy a Drupal,
de van olyan intézmény is, amely HTML-szerkesztő
programot használ erre a célra.
A Közép-floridai Egyetem (UCF) könyvtára az
1990-es évek végétől kezdődően szolgáltatja ilyen
módon adatbázisait. Kezdetben egyszerű, kézi kódolású, HTML-alapú weboldal állt rendelkezésükre,
amelyen betűrendben közölték a könyvtár adatbázisait és a hasznosnak ítélt internetes forrásokat, de
tematikus bontásban akkoriban még nem lehetett
böngészni közöttük, viszont 2001-ben a betűrendes
adatbázislista elemei már önálló HTML pageleteket
kaptak. A kétezres évek második felében néhány évig
a MetaLib rendszert használták, amely a betűrendes
megjelenítés mellett már tematika szerint is kereshetővé tette az adatbázisokat, majd 2007-ben áttértek az
intézmény saját fejlesztésű Libintranet rendszerére.
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Ez a felület sokkal rugalmasabbnak bizonyult elődjénél, és nem igényelt felhasználói bejelentkezést. A
Libintranetben a források metaadatokat és állandó
URL-eket (PURL) kaptak, amelyeket a továbbiakban előszeretettel használtak az egyetemi könyvtár
OPAC-jában, később pedig a LibGuidesban is. A
Közép-floridai Egyetem könyvtárának „A to Z” listájába az adatbázisok mellett számos egyéb forrás is
bekerült, például kormányzati és szervezeti weboldalakhoz és ingyenes tartalmakhoz vezető linkek.
2016-ban WordPress felületre tértek át, 2017-től pedig a LibGuides rendszert használják. Míg 1999-ben
58 tételből állt, 2017-ben már 1428 tételt számlált az
UCF adatbázislistája.
A cikk szerzője belülről látta ezeket a változásokat, és
a következőkben saját tapasztalataira támaszkodva ad
tanácsokat az adatbázislisták menedzseléséhez.
Alaposan gondoljuk át, hogy mi kerüljön fel a listánkra, határozzunk meg kritériumokat – a döntésben
a gyűjtőköri elvek segíthetnek. Ügyeljünk a webes
források mennyiségére, nehogy webbibliográfiává
váljon az adatbázislistánk. Lehetőség szerint külön
listarendszerben tároljuk ezeket a forrásokat! Az olvasói igényeknek megfelelően állítsuk be, hogy a
csomagban előfizetett adatbázisok bizonyos részei
különállóan is bekerüljenek-e a listába, vagy csupán
egy link vezessen a kollekcióhoz. A listán szereplő
forrásokat rendszeresen ellenőrizzük, szűrjük ki a
redundáns elemeket, és töröljük az időközben lemondott adatbázisok linkjeit! Ha lehet, ne aloldalanként,
hanem központilag hajtsunk végre változtatásokat.
Figyeljünk arra, hogy ha egy adatbázis neve megváltozik, akkor a lista is kövesse a változást! Olvasói szempontból hasznosnak bizonyulhat, ha a
régi megnevezés is a listán marad, ebben az esetben
utalót kell készíteni. Rendszeresen győződjünk meg
a linkek működéséről és arról, hogy az adatbázis
megfelelő oldalára vezetnek-e! Mélylinkeket is feltehetünk a listára, amelyek adatbázisok vagy egyéb
források aloldalaihoz vezetnek, esetleg egy e-book
gyűjtemény adott könyvére mutatnak. Használjunk
állandó URL-eket, adatbázislista-kezelő rendszerünk
metaadatkészletét pedig exportáljuk táblázatkezelő
programba, ez egy migráció esetén jól jöhet. A lista
egyszerűsített verzióját külső szerveren is érdemes
elérhetővé tenni.
(Tóth Béla István)
Lásd még 200
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Nyomtatott dokumentumtípusok
193/2018

Audiovizuális, elektronikus, optikai
információhordozók

Yuan, Weijing – Van Ballegooie, Marlene – Ro
bertson, Jennifer L.: Ebooks versus print books : format preferences in an academic library. – Bibliogr. In: Collection management. – 43. (2018) 1., p. 28-48.

194/2018

E-könyvek versus nyomtatott könyvek: preferenciák egy
felsőoktatási könyvtárban

Res. angol nyelven

Állomány használata; Állományalakítás; Elektronikus
könyv; Felsőoktatási könyvtár; Igény; Modern könyv
Amikor egy tudományos monográfia nyomtatott és
elektronikus formátumban is elérhető, melyiket fogják előnyben részesíteni a használók? A tanulmány
a Torontói Egyetemi Könyvtárak gyűjteményében
lévő, három egyetemi kiadó által megjelentetett monográfiák használati adatait elemzi, összehasonlítva
az azonos címek nyomtatott és elektronikus változatainak használati mintázatait. A cél az volt, hogy
megvizsgálják a formátumokat érintő preferenciákat,
és megállapítsák, léteznek-e eltérések a használatban
tudományterületek vagy kiadók szerint. A kutatás azt
mutatta, hogy bár a használók sok esetben előnyben
részesítették az egyik formátumot a másikkal szemben, valójában mindkét formátumban használták a
könyveket. Ha egy téma népszerű volt, a használat jellemzően mindkét formátumban magas volt,
népszerűtlen téma esetén pedig mindkét formátum
alacsony használati mutatókkal rendelkezett. Az
adatok tanúsága szerint az e-könyvek használatában
bizonyos témakörök esetében szemmel látható különbségek voltak; mindezek alapján a szerzők arra a
következtetésre jutnak, hogy a formátum igenis számít, így az a kívánatos, hogy a könyvtárak mindkét
formában szolgáltassák a könyveket, ha lehetséges. A
tanulmány azt is kihangsúlyozza, mennyire fontosak
a metaadatok az elektronikus források használatának
népszerűsítésében. Ha nem voltak az e-könyvekről
metaadatok a könyvtár katalógusában, az e-könyvek
használata alacsony volt. Jelen kutatás hozzájárul a
könyvek formátumával kapcsolatos használói preferenciák egyre növekvő szakirodalmához, amely
segíthet megalapozottabb döntéseket hozni a könyvtáraknak a gyűjteményszervezés során.
(Autoref.)
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Hillenkötter, Kristine: An der Schwelle zur Transformation : „alte” und „neue” Lizenzmodelle im Überblick. –
Bibliogr. In: Bibliothek. – 42. (2018) 1., p. 42-56.
Az átalakulás kezdetén: a „régi” és az „új” licencelési modellek áttekintése

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Elektronikus dokumentum;
Folyóirat-előfizetés; Hozzáférhetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké
A tudományos publikálásnak a nyílt hozzáférés irányába történő átalakulása következtében az elektronikus dokumentumok licencelése alapvető változásokon megy keresztül, és új kihívások előtt áll. A „régi”
és „új” modelleknek ez a szisztematikus bemutatása
az eddigi gyakorlati tapasztalatokon és eredményeken alapul. A tanulmány azokat az alapfeltételeket és
paramétereket tekinti át, amelyeket az elektronikus
források licencelési modelljeinek kialakítása során
alkalmaztak Németországban, és elemzi a már bevált
és a kísérleti stádiumban lévő modelleket. Végül a
legújabb modell, a „nyílt hozzáférésre való átállás
egyezménye” alapján rámutat a hagyományos modellezés korlátaira és lehetőségeire.
(Autoref.)
Lásd még 179, 193, 200

Információ- és kommunikációs
technológia
195/2018
Boss, Katherine – Broussard, Meredith: Challenges
of archiving and preserving born-digital news applications.
– Bibliogr. In: IFLA journal. – 43. (2017) 2., p. 150-157.
Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol
nyelven
A digitálisan létrehozott híralkalmazások archiválásának
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és megőrzésének kihívásai

Gépi dokumentumleírás; Hozzáférhetőség; Információtechnológia; Megőrzés; Sajtó; Web
A hírlapokat mint fontos történeti forrásokat az idők
folyamán többféle formátumban archiválták (papíron,
mikrofilmen, utóbb PDF fájlokként). Az eleve digitálisan létrehozott hírek/hírlapok ma már webhelyeken,
portálokon érhetők el, blogokkal, videókkal és
egyéb komplex megoldásokkal összekapcsolva.
Vannak köztük újonnan indultak (FiveThirtyEight,
ProPublica), és bevett hírforrások is új köntösben
(New York Times, Guardian).
Az utóbbi néhány évben megjelent híralkalmazások
(news apps) olyan, digitálisan létrehozott hírlapokat
vagy egyedi szoftvereket jelentenek, amelyek egy
nagy, interaktív adatbázisra épülnek, és a célhoz
illeszkedve szolgálják egy-egy sztori elmondását.
Jelenleg többnyire statikus közlendőkről (képekről
és szövegekről) van szó, de hamarosan a dinamikus
hírekkel is foglalkozni kell. A híralkalmazások archiválása másfajta teendőkkel jár, mint a webarchiválás:
ebben az esetben a különböző, esetenként külső szervereken megtalálható szoftverek archiválása és megőrzése a legfontosabb.
Az archiválási kezdeményezések még nem foglalkoztak érdemben az interaktív híralkalmazásokkal. Kiindulásképpen a híralkalmazások aktuális helyzetéről,
környezeti és műszaki kérdéseiről kellene egy átfogó
felmérést készíteni. Az összegyűjtendő leíró információk a következőket érintenék: szoftverarchitektúra,
létrehozó, tulajdonjog, licencfeltételek, archiválási
státusz.
A híralkalmazások lényegében dinamikus szoftverobjektumok. A megőrzéssel foglalkozó szakemberek
körében felmerül a kérdés, hogy ezen objektumok
esetében milyen lényeges jellemzőket kell archiválni:
a forráskódot, a program végrehajtható bináris változatát, vagy azt és annak szoftverkörnyezetét is? És
mi a megőrzés kivihető szintje? Ha csak az adatokat
őrzik meg, az interaktív jellemzőket nem, akkor elvész sok fontos jellemző és lehetőség (pl. a használói
interfész, az adatok vizualizálása és elemzése). Ezek
pótlását az Internet Archívum webarchiválási pillanatfelvételei bizonyos fokig megoldhatóvá teszik.
Összetettebb híralkalmazások azonban külső alkalmazások programozási interfészeit (API) is használják, például a Google Maps API-t. Ezek a funkciók
az archiválásnál elveszhetnek.
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A digitális archiválás technikáiról komoly viták zajlanak az informatikusok körében. Jelenleg két eljárás
van használatban: a szoftverkörnyezet emulációja és
a szoftver migrációja az újabb szabványokhoz igazodva. A migráció a statikus digitális objektumok
hosszú távú elérhetőségét biztosítja. A dinamikus digitális objektumoknál az emulációt részesítik előnyben. Ám maguk az emulációs szoftverek is gyorsan
elavulnak, újak létrehozása sok időbe és erőfeszítésbe
telik. Hibrid emulációs-migrációs technika is létezik,
amellyel a megőrizni kívánt szoftvert egy jövőbeni
migrációt szem előtt tartva emulálják. A felmerülő
jogi problémákat tekintve (kód, digitális jogkezelés,
szerzői jogok) az emuláció látszik előnyösebbnek.
A szoftverek megőrzésére különböző keretrendszereket dolgoznak ki (ilyen például a Performance
Model Framework for the Preservation of a Software
System), amelyek általános metaadat-kategóriákkal
írják le a szoftverobjektumokat. Ehhez még nem áll
rendelkezésre elfogadott metaadatséma, de léteznek
már egyes szóba jöhető szabványok (OAIS, FRBR,
PREMIS); ezek közül a PREMIS-t tartják ígéretesnek. A híralkalmazások megőrzése az érintett intézmények együttműködését igényli: ki kell dolgozniuk
és egyeztetniük kell a megőrzés számukra szükséges
különböző szintjeit. A továbbiakban helyzetkép elkészítésére, stratégiára, a zajló projektek eredményeinek hasznosítására, ajánlásokra és esettanulmányokra
lenne szükség a jó gyakorlatok kialakításához és a
munkafolyamatok észszerű megtervezéséhez.
(Hegyközi Ilona)
196/2018
Joorabchi, Arash – Mahdi, Abdulhussain E.: Improving the visibility of library resources via mapping library
subject headings to Wikipedia articles. – Bibliogr. In: Library hi tech. – 36. (2018) 1., p. 57-74.
A könyvtári források láthatóságának növelése a könyvtári
tárgyszavak és a Wikipédia szócikkeinek összekapcsolásával

Enciklopédia, lexikon; Online katalógus; Osztályozási
rendszer; Szoftver; Tárgyszó; Web
A könyvtárak és a Wikipédia összekötése jelentős
mértékben javíthatja az e két nagy tudástár által biztosított szolgáltatások minőségét. Egy ilyen összekapcsolás gazdagítaná a Wikipédia szócikkeit, ezzel
egy időben pedig növelné a könyvtári források látha-
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tóságát. Ennek érdekében jelen tanulmány be kívánja
mutatni egy olyan szoftveres rendszer megtervezését
és fejlesztését, amely a könyvtári dokumentumok
osztályozására használt FAST (Faceted Application
of Subject Terminology) rendszer tárgyszókészleté
nek automatikus leképezését végzi el a nekik megfeleltethető Wikipédia-szócikkekre.
A javasolt rendszer úgy működik, hogy első lépésként
észleli az összes szóba jöhető Wikipédia-fogalmat
(-szócikket), amely egy bizonyos FAST tárgyszóval
ellátott könyvek és egyéb könyvtári dokumentumok
címében előfordul. Ezt egy gépi tanulási (Machine
Learning, ML) algoritmus betanítása és alkalmazása
követi, melyet arra terveztek, hogy automatikusan
felismerje azokat a fogalmakat, melyek megfeleltethetők a FAST tárgyszónak. A használt ML algoritmus konkrétan bináris osztályozást végez, amikor a
szóba jöhető fogalmakat vagy a „megfeleltethető”,
vagy a „nem megfeleltethető” kategóriába sorolja.
Az osztályozó algoritmust arra képezték ki, hogy
elsajátítsa a legnagyobb valószínűséggel a „megfeleltethető” kategóriába tartozó fogalmak jellemzőit
14 helyzeti, statisztikai és szemantikai tulajdonság
együttese alapján.
A szerzők a kidolgozott rendszer teljesítményének
értékelésére a pontosság, a fedés és az F-mérték
sztenderd információkeresési mérőszámait hasz-

nálták egy 170 FAST tárgyszóból álló adatkészleten, mely tárgyszavakat a nekik megfeleltethető
Wikipédia-szócikkekre manuálisan képeztek le. Az
eredmények azt mutatják, hogy a kidolgozott rendszer képes a „megfeleltethető” és a „nem megfeleltethető” kategóriákban rendre akár 0,65-ös, illetve
0,99-es F-mértéket elérni.
A rendszer teljesítményének kiértékelésére használt
adatkészlet viszonylag kicsi. Mindazonáltal a szerzők
úgy hiszik, hogy a létrejött adategyüttes elég nagy
ahhoz, hogy alátámassza a felvetett megközelítés
megvalósíthatóságát és kiterjeszthetőségét.
Az angol Wikipédia puszta mérete a Wikipédiaszócikkek könyvtári tárgyszavakra való manuális
leképezését nagyon munka- és időigényes feladattá
teszi. Így a cél az, hogy egy ilyen megfeleltetési és
integrációs folyamat költségeit csökkentsük.
A javasolt leképezési eljárás előkészíti a könyvtárak
és a Wikipédia mint két nagy tudástár összekapcsolását, és lehetővé teszi közöttük a felhasználók kétirányú mozgását.
A szerzők tudomása szerint jelen kutatás az első kísérlet a Wikipédia automatikus leképezésére egy ellenőrzött szókészletű könyvtári tézauruszra.
(Autoref.)
Lásd még 154, 158, 191

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárgépesítés általában
197/2018
Charakova, Juja – Gagneur, Susanne (ford.): Ich,
der Roboter, helfe dir, dem Bibliothekar : die Bibliothek
des MPI Luxemburg als Wegbereiter. – Bibliogr. In: BuB.
– 70. (2018) 2-3., p. 100-104.
Res. angol és francia nyelven
Én, a robot, segítek neked, könyvtárosnak: az MPI luxemburgi jogi szakkönyvtárának úttörő megoldásai

Gépesítési kérdések -általában; Gépi állomány-nyilvántartás; Kutatóintézeti könyvtár; Leltár; Rádiófrekvenciás
azonosítás; Személyzet
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2012-ben jött létre Luxemburgban a Max Planck
Nemzetközi, Európai és Eljárásjogi Intézet, melyhez
kapcsolódóan a lehető legrövidebb időn belül kellett
megfelelő méretű, a jogtudósok nemzetközi közösségét kiszolgáló könyvtárat létesíteni. 2013-ban kezdődött az állománygyarapítás havi 800-900 kötettel.
A gyarapodást és kölcsönzést a négyfős személyzet
először egy strukturált Excel-táblában rögzítette, csak
később, 2014-ben tértek át egy integrált könyvtári
rendszer használatára. Az RFID rendszer bevezetése
miatt szükségessé vált az akkori 18 000 kötet teljes
körű feldolgozása is, ami ezer munkaórát igényelt.
Mivel a leltárba vétel és a leltározás is gépesíthető
munkafolyamatok, ezért a cikk szerzője – a könyvtár vezetője – utánanézett, milyen robotokat lehetne
alkalmazni erre a feladatra. Először az AuRoSs nevű
robotot ismerte meg 2016-ban egy Luxemburgban
Könyvtári Figyelõ 2018/3

rendezett konferencián (Innovation in Libraries),
amely 99%-os pontossággal végzi a munkáját. Alkalmazása azonban nem volt lehetséges a luxemburgi könyvtárban, mivel az RFID-transzponderük
UHF-tartományban működött, míg a robot csak
HF-tageket tudott olvasni. A szerző nem adta fel a
keresést, és hamarosan rábukkant a német fejlesztésű Toryra: a robot divatáruházakban az éjszakai
műszakban végzett leltározási feladatokat, és képes
volt UHF-tartományban dolgozni. A könyvtárban
2016 októberében tudták tesztelni, mire képes Tory
két helyiségben, 500 m2 alapterületen, 35 000 egység
tekintetében. A robot egy óra alatt végzett a munkával
99,1%-os pontossággal, és nyolc lappangó kötetből
hatot meg is talált. (Erénye volt a gyorsaság, de találati pontossága csupán fél és egy méter közötti volt,
ami még javításra szorul.)
A keresés során még néhány szóba jöhető terméket
találtak Spanyolországban (AdvanT) és Svájcban
(InfoMedis AG fejlesztései). Nincs azonban még
olyan robot, amelyet kifejezetten könyvtári munkára
terveztek volna. A cikk végül azzal foglalkozik, lehetséges-e, hogy a robotok az olvasókkal interakcióba lépjenek, kérdésekre válaszoljanak, útbaigazítást
adjanak stb. (A Softbank cég gyárt egy Pepper nevű
robotot, amely képes erre, és többen úgy vélik, nincs
messze az idő, hogy Pepper az éjszakai műszakban
bevethető legyen könyvtári munkatársként. Japánban
számos alkalmazása van már a robotikának ápolási és
segítő feladatok ellátásában is, és 500 könyvtárban is
dolgoznak már Pepperrel.)
A könyvtári robotok a jövőben lehetővé teszik majd
az olvasók kiszolgálását a nap 24 órájában a hét
minden napján, és mentesíteni fogják a könyvtárosokat bizonyos egyhangú feladatok elvégzése alól,
hogy más, fontosabb tevékenységekre koncentrálhassanak.
(Murányi Lajos)

Könyvtárépítés, -berendezés
198/2018
Rabe, Roman: Neue Zentralbibliothek Dresden – gemeinsam mit Konzertsaal im denkmalgeschützten Kulturpalast eröffnet. – Bibliogr. In: ABI-Technik. – 37. (2017)
4., p. 267-279.
Res. angol nyelven
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Megnyitott a drezdai új központi könyvtár, egy koncertteremmel osztozva a Kultúrpalota műemlék épületén

Átépítés; Berendezés; Enteriőr; Könyvtárépület -közművelődési; Városi könyvtár
A cikk szerzője a drezdai városi könyvtár egykori
vezetője, jelenleg az önkormányzat kultúráért és turizmusért felelős munkatársa.
2017-ben nyitotta meg kapuit újra az a műemléki védettség alatt álló kultúrpalota, mely immár egy hangversenyteremnek, egy kabarénak (Die Herkuleskeule)
és az új központi könyvtárnak ad helyet. Drezda
óvárosának ez a jellegzetes látnivalója a Piactér
(Altmarkt) és a kastély (Schloß) között épült az 1960as években. A szocialista modernizmus klasszikus
építészeti jegyeit viselő, monumentális, 100 m hos�szú és 70 m széles épület mintha két betonhéj között
lebegne, melyeket egy üveghomlokzat köt össze. A
kultúrpalota 1969-es átadása után több funkciót is
betöltött: kulturális és politikai nagyrendezvényeket, kiállításokat, konferenciákat, hangversenyeket
tartottak benne. Nagy étterme szolgálta ki a rendezvényeket, de volt benne egy kétszáz személyes stúdiószínház is. A drezdai filharmonikusoknak is ez az
épület adott otthont.
1990 után a húszéves használat nyomai egyre inkább
kiütköztek rajta; étterme a kilencvenes évek közepén
bezárt, majd tűzvédelmi okokból az épület 2007-ben
már csak ideiglenes működési engedélyt kapott. Az
önkormányzat 2008-ban úgy döntött, hogy belevág
az átépítésébe, és a nyitás után új bérlőket helyez el
benne (a már említett városi könyvtárat, a filharmonikusokat és a kabarét). A várható költségeket ekkor
64 millió euróra becsülték. A végleges döntés előtt
került a kultúrpalota műemléki védettség alá, így az
előtereken, a lépcsőházakon és a homlokzaton a jövőben már nem lehet változtatni. Még 2008-ban kiírták
az átalakításra vonatkozó pályázatot.
A városi könyvtár koncepciója szerint az új létesítmény a központi, zenei és ifjúsági könyvtárat egy
helyre vonja össze, több helyet biztosít a látogatóknak és az állománynak (400 ezer egység), a helyben
használatnak (400 hely) és a rendezvényeknek, heti
56 óra nyitva tartással és RFID-alapú önkiszolgáló
kölcsönzőrendszer bevezetésével. A harmincnál több
munkatárs hat csoportban dolgozik majd. (A funkcionális terv kördiagramját és a fő közlekedési utakat
is közli a szerző.)
Ezután a 2010-ben indult tervezési folyamatot ismerteti a cikk. Részletes képet kapunk az építéstechnika
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problémáiról (világítás, akusztika, szellőzés, biztonsági kérdések stb.); emellett fontos kérdés volt a berendezés megtervezése, mivel azt nem az építő gmp
(Architekten von Gerkan, Marg und Partner – Berlin)
végezte. A lehetőségeket meghatározta az épület közepén elhelyezkedő hangversenyterem: a könyvtár
területe az ezt körülvevő két szint tereiből állt össze.
(Több rajz és fotó illusztrálja ezt a részfejezetet is.)
Míg a könyvtár bútorait a könyvtárakat ellátó Schulz
Speyer szállította, a gyermekkönyvtár berendezését
sikerült más, egyedi kivitelezőre bízni.
Az átépítés költsége jóval több lett a tervezettnél (105
millió euró), a könyvtár átadása is csúszott három hónapot. A nyitás hétvégéjén 17 500 látogató özönlötte
el az új központi könyvtárat, és a kölcsönzési adatok
is dinamikusan emelkedni kezdtek. Az épülettechnika stabil, és bár az idősebb nemzedék nehezen találja
meg a lifteket, a háromszintes épület a szakmai látogatóknak is érdekes úti célul szolgálhat.
A cikket a fontosabb technikai és működési adatok
és a két könyvtári szint alaprajza zárják.
Lásd még 155

(Murányi Lajos)

Számítógépes könyvtári rendszerek
199/2018
Breeding, Marshall: Library systems report 2018 : new
technologies enable an expanded vision of library ser
vices In: American libraries. – 49. (2018) 5., p. 22-35.
Könyvtári rendszerek 2018: új technológiák – új víziók a
könyvtári szolgáltatásokban

Integrált gépi rendszer; Szoftver; Szoftverválasztás
A szerző éves rendszerességgel készíti el és teszi közzé jelentéseit a könyvtári rendszerek terén tapasztalt
technológiai újításokról és tendenciákról. Legújabb
írásából kiderül, hogy a hagyományos könyvtári
szolgáltatásokat támogató megoldások egyre kevésbé elégítik ki a megrendelőket. Ennek tudható be a
könyvtári szolgáltatási platformok (KSZP-k) immár
fél évtizede tartó előretörése a piacon (mindenekelőtt
a felsőoktatási szférában), illetve a közkönyvtárakban
továbbra is domináló hagyományos IKR-ek folyamatos adaptációja az új kihívásokhoz, amit többek között a webalapú megoldások térhódítása bizonyít.
A piac továbbra is kedvez a komplex gyűjteményekhez és forrásokhoz való hozzáférést támogató,
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index-alapú keresőszolgáltatásoknak (discoveryeszközöknek). A nagyobb beruházók a ProQuest cég
Primo vagy Summon szolgáltatását választják, az
OCLC-től a WorldCat Discovery Service rendszert,
vagy az EBSCO Discovery Service-t – ez utóbbi jelenleg a legelterjedtebb keresőszolgáltatás. A nyomtatott és elektronikus források együttes kezelését lehetővé tevő KSZP-k világát az Alma (ProQuest) dominálja, a második helyen a WorldShare Management
Services (OCLC) tartja (erős) pozícióját. A szűk piaci
lehetőségekkel elégedetlenek egyelőre halogatják a
beszerzéseiket, arra várva, hogy kiderüljön, a nyílt
forráskódú FOLIO kezdeményezés valódi alternatívát jelenhet-e a jövőben.
Ha végigtekintünk a piacon, azt látjuk, hogy felsőoktatási könyvtári területen egyértelműen a 2015
óta a ProQuest tulajdonában lévő Ex Libris vezeti
az eladásokat. Ennek KSZP-je, az Alma az elmúlt
öt évben mintegy 1000 vevőt szerzett magának – az
amerikai Tudományos Könyvtárak Egyesületének
(Association of Research Libraries, ARL) 45 tagja
tért át erre a megoldásra. A legtöbb Alma-implementáló a Primo discovery-eszközzel egy csomagban vásárolja meg a platformot, mely utóbbi a nyílt
forráskódú megoldásokat (VuFind, Blacklight) is
támogatja. A rendszert hét éve folyamatosan fejlesztik, jelenleg a BIBFRAME fokozatos bevezetésénél
tartanak. Az Ex Libris emellett élen jár az innovatív
kiegészítő szolgáltatások fejlesztésében (pl. SFX
linkfeloldó, Rosetta a digitális megőrzésre).
Az eladási listákon az Almát az OCLC platformja,
a WorldShare Management Services (WMS) KSZP
követi, amely főként a közepes méretű felsőoktatási
könyvtárak tekintetében erős, de a kanadai országos
közös katalógusnak is az OCLC rendszere adja a
technikai hátteret. Említést érdemel az OCLC egy
másik fontos terméke, a CONTENTdm digitálisobjektum-kezelő is, amely az új fejlesztéseknek köszönhetően az IIIF-kompatibilis API-k számára is
hozzáférést biztosít a digitális tartalmakhoz.
Az EBSCO Information Services mind a tartalomszolgáltatás, mind a könyvtári technológiák terén
kiemelten fontos szereplő. Ez utóbbira példa a már
említett piacvezető keresőszolgáltatásuk, az EBSCO
Discovery Service. A céget előnytelenül érintette,
hogy versenytársai a discovery-eszközeiket a könyvtári szolgáltatási platformjaikkal egy csomagban értékesítik, ezért jelentős összeget fektetett a FOLIO projekt elindításába azzal a kimondott céllal, hogy előmozdítsa egy nyílt forráskódú KSZP fejlesztését. Az
elgondolás alapja a mikroszolgáltatás-architektúrára
Könyvtári Figyelõ 2018/3

épülő moduláris megközelítés. A mag-infrastruktúra
létrehozásával a nyílt forráskódú fejlesztésekben jártas Index Data céget bízták meg. A FOLIO mögött
eddig két év fejlesztés áll, a jelenlegi ütemterv szerint
először 2018 végén, illetve 2019 folyamán implementálhatják a könyvtárak. Az első, alapfunkciókat
ellátó változat még nem jött ki, így statisztikák sem
állnak még rendelkezésre és a várható gazdasági hatást sem tudjuk megjósolni.
(Dancs Szabolcs)
200/2018
Harrington, Caitlin – Scott, Rachel: Working around
the ERM : automating accurate electronic serials holdings
data in bibliographic records. – Bibliogr. In: The serials
librarian. – 73. (2017) 1., p. 11-17.
Az elektronikus időszaki kiadványok pontos linkjeinek automatizált megadása a bibliográfiai rekordokban

Adatbázis; Bibliográfiai leírás; Dokumentumazonosítás;
Elektronikus folyóirat; Hozzáférhetőség; Integrált gépi
rendszer
Az elektronikus folyóiratok pontos állományadatai
létfontosságúak a könyvtárosok és a használók számára. A gyarapítással foglalkozó munkatársak rengeteg időt töltöttek azzal, hogy linkeket és publikus
megjegyzéseket hoztak létre és frissítettek az elektronikus folyóiratok bibliográfiai rekordjaiban. Ez
az erőfeszítés nemcsak megkettőzte az e-forrásokhoz való hozzáférést biztosító és az e-forrásokat
kezelő szoftver munkáját, de a frissített információk hamarosan elavulttá és pontatlanná váltak.
Jelen cikk leírja a szerzők azon projektjét, hogy a
platformspecifikus URL-eket (Uniform Resource
Locator) ISSN-specifikus, statikus URL-ekre cseréljék, melyek az e-forráskezelő szoftver oldalára
mutatnak; emellett részletesen bemutatja az eljárást
az URL-ek generálásától és a géppel olvasható katalógusrekordok csoportos szerkesztésétől a fenntartók
támogatásának megszerzéséig és a felhasználóknak
az új rendszer használatára való megtanításáig.
(Autoref.)

Számítógép-szoftver
Lásd 146, 166, 176, 191, 195, 196
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Elektronikus könyvtár
201/2018
Avdeeva, Nina Vladimirovna – Blinova, Tat’ȃna
Aleksandrovna – SergeȖk, Marina Aleksandrovna:
Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka : opyt sozdaniâ
i ispol’zovaniâ èlektronnyh resursov In: Vestnik BAE. –
(2017) 3., p. 65-68.
Oroszországi Állami Könyvtár: az elektronikus források
létrehozásának és használatának tapasztalatai

Állománygyarapítás; Elektronikus könyvtár; Hozzáférhetőség; Különgyűjtemény; Nemzeti könyvtár; Online katalógus
Az Oroszországi Állami Könyvtár (Rossijskaȃ go
sudarstvennaȃ biblioteka, RGB) 2003-ban kezdte
az elektronikus könyvtárak (e-könyvtárak, http://
elibrary.rsl.ru) létrehozását az állományában található
disszertációk digitalizálásával. A főbb célok voltak:
–– a dokumentumok hozzáférhetőségének bővítése,
beleértve a nehezen vagy korlátozottan elérhető
dokumentumokat (kéziratok, régi könyvek stb.);
–– az egyedi állományok megőrzése;
–– minőségileg új lehetőségek biztosítása a felhasználók számára nagy mennyiségű, elektronikus formában lévő adatokkal folytatott munkához.
Az e-könyvtárak kezdettől fogva egységes, elektronikus katalógusból és tematikus állományokból álló
adatbázist képeznek. A koncepció alapelvei:
–– korszerű, magas technológiájú hardver/szoftvereszközök használata;
–– a felhasználók számára differenciált hozzáférés a
szerzői jogi törvények szerint;
–– nyílt tájékoztatás az állományok összetételéről és
a szabályokról.
Az e-könyvtárak gyarapítási forrásai:
–– az RGB állományában lévő dokumentumok saját
készítésű vagy külső digitalizáló cég által előállított elektronikus másolatai;
–– külső források a könyvtári források kölcsönös cseréje alapján;
–– a műveknek a szerzőktől vagy más jogtulajdonosoktól kapott elektronikus változatai licencszerződések alapján;
–– magánszemélyektől és szervezetektől kapott ajándékok és ingyenes hozzáférési lehetőségek;
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–– 2017. január 1-jétől a kötelespéldány-törvény módosításának köszönhetően a nyomtatott dokumentumok elektronikus változatai.
Az RGB elektronikus katalógusa az ALEPH-nek a
könyvtár számára kidolgozott speciális változatára
épül. Az e-dokumentumok védett üzemmódban történő megtekintéséhez a DVS (Document View System)
rendszert használják.
Az e-könyvtár 11 gyűjteményből (1 224 000 rekordból) áll:
1. Disszertációk (http://diss.rsl.ru, 2003–): 437 ezer
disszertáció, 474 ezer tézisfüzet; nagyobb részük
csak korlátozottan érhető el a könyvtár helyiségeiben vagy az Oroszország különböző pontjain
és 19 országban létesített 637 virtuális olvasóteremben.
2. Egyetemes gyűjtemény (2009–, 138 ezer rekord)
3. Régi könyvek (2009–, 9625 szöveg)
4. Kották (2010–, 15,5 ezer dokumentum)
5. Tudományos irodalom és tananyagok (2012–, 59
ezer kiadvány)
6. Kéziratok (2013–, 5180 óorosz, 10–13. századi
kéziratos szöveg)
7. Schneerson könyvtár (2013–): 4546 dokumentum a Schneerson dinasztia, a Chábád mozgalom
megalapítója haszid gyűjteményéből; Európában
és a Közel-Keleten ivrit, jiddis és arámi nyelven
kiadott 16–20. századi könyvek.
8. Képanyagok (2014–): 3716 oroszországi és külföldi dokumentum, képeslapok, plakátok, metszetek, grafikai művek, fényképek stb. a 17. századtól napjainkig.
9. Térképek (2015–): 328 dokumentum (különböző
korokból származó térképek, atlaszok, kézzel írt
tervek és rajzok)
10. Időszaki kiadványok (2015–): 104 ezer dokumentum, a szakosztályok profiljába nem tartozó, hazai
és külföldi folyóiratok.
11. Letétbe helyezett dokumentumok (2016–): 139
nem publikált szerzői mű oroszul és idegen nyelveken.
A statisztika szerint 2016-ban az e-könyvtárból szolgáltatott dokumentumok száma meghaladta a 10,4
milliót.
Az RGB számos, a könyvtári források kölcsönös
használatára irányuló nemzetközi programban vesz
részt. Ezek nagy része a FÁK-tagországokkal, azok
nemzeti vagy felsőoktatási könyvtáraival együttműködve valósul meg, például 2011 óta az RGB-
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olvasójeggyel rendelkezők bárhonnan elérhetik a
Disszertációk teljes szövegű adatbázist, ha a helyi
könyvtár szerződést köt az RGB-vel.
(Viszocsekné Péteri Éva)
202/2018
Èlektronnye biblioteki stran SNG In: Vestnik BAE. –
(2017) 2., p. 65-69.
A FÁK-tagországok elektronikus könyvtárai

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyvtár;
Nemzeti könyvtár
Az Eurázsiai Könyvtári Egyesület (Bibliotečnaȃ
Assambleȃ Evrazii) tagországainak nemzeti könyvtárai a Moszkvában 2017 márciusában tartott megbeszélésre rövid beszámolót készítettek elektronikus
könyvtáraikról (e-könyvtár).
Az e-könyvtárak célja a nemzeti könyvtárak állományának megőrzése, a könyvek e-változatának
előállítása, a tudományos eredmények terjesztése
az interneten és az olvasók információs igényeinek
korszerű kiszolgálása. A rendelkezésre álló e-források mindenhol megfelelnek az ország szerzői jogi
előírásainak.
Az összeállítás a következőket tekinti át:
–– M.F. Ahundov Azerbajdzsáni Nemzeti Könyvtár
e-könyvtára (http://www.anl.az/el.php): 2006-tól
épül, 30 adatbázist tartalmaz, azeri, orosz és angol
nyelven kereshető. 2016-tól működik az e-katalógus is, a nem beiratkozott olvasók az „online olvasás” gomb megnyomásával elérhetik a könyvek
e-változatát.
–– Örményország Nemzeti Könyvtára e-könyvtára: az
„Örmény könyv” adatbázist, az örmény könyvtárak közös katalógusát és az örmény időszaki kiadványok központi katalógusát tartalmazza; a tudományos-információs portál a www.flib.sci.am
címen található.
–– Fehéroroszország Nemzeti Könyvtára e-könyvtára
(www.nlb.by): építése 2004-ben kezdődött a mikrobarázdás lemezeken lévő nemzeti zeneművek
digitalizálásával. A saját állomány digitalizálása
mellett gyarapodási forrása a jogtulajdonosoktól kapott digitális másolatok köre. 17 tematikus,
teljes szövegű gyűjteményből áll, a 450 ezer dokumentum több mint fele zenemű. Az e-könyvtár
néhány adatbázis kivételével (mint pl. a régi feKönyvtári Figyelõ 2018/3

hérorosz könyvek) csak a nemzeti könyvtár épületében érhető el.
–– A Kazah Köztársaság Nemzeti Akadémiai Könyv
tárának e-könyvtára: a Kazahsztáni Nemzeti
Elektronikus Könyvtár (KazNEB, www.kazneb.
kz) 2006-tól épül, 2015-ben elkészült a mobil és a
gyengénlátóknak szóló változat. 2017. évi adatok:
a portál 30,6 ezer e-másolatot tartalmaz, a keresés
lehet egyszerű, bővített és teljes szöveges. A találatok pontosíthatók, olvashatók és letölthetők.
–– A Kazah Köztársaság Nemzeti Könyvtárának
e-könyvtára (www.nlrk.kz): az állomány digitalizálása 1999-ben kezdődött. A honlapon elérhető
tematikus adatbázisok: kéziratok és ritka kiadvá
nyok, arab és latin betűs kazah könyvek, első kazah folyóiratok; mai kazah irodalom; Találkozás a
határokon (Oroszország és Kazahsztán közös projektje); M. Auezov világa. Az e-könyvtár 2009-től
részt vesz a Digitális Világkönyvtárban. A látogatók száma évi több mint 1,3 millió.
–– A Kirgiz Köztársaság A. Osmonov Nemzeti Könyv
tára e-könyvtára (www.lib.kg): tartalma a szerzőktől kapott nyomtatott műveknek, a belföldön
és külföldön megvédett disszertációknak és azok
tézisfüzeteinek, illetve a tankönyveknek az e-változatai. A szerzői joggal nem védett művekből és
a gyakran keresett, egy példányban meglévő régi
dokumentumokból készített biztonsági másolatok
csak a könyvtárban olvashatók, másolásuk tilos. A
honlapon elérhető összes dokumentum letölthető.
A felhasználók száma napi 200-300.
–– Moldova Nemzeti Digitális Könyvtára (www.
moldavica.bnrm.md): 2010-től épül 8 könyvtár,
5 múzeum és a nemzeti levéltár együttműködésében; a teljes szövegű dokumentumok központi
adatbázisa 5300 dokumentumot tartalmaz. A nemzeti könyvtár 2005 óta teljes jogú tagja a CENLnek, csatlakozott a The European Library projekthez, valamint követi az UNESCO Világemlékezet
(Memory of the World) és más európai programok
előírásait és ajánlásait, támaszkodva a Moldova em
lékezete program során szerzett tapasztalatokra.
–– Tadzsikisztán nemzeti könyvtárának e-könyvtára:
2015-től épül, mintegy 10 ezer e-könyvet tartalmaz, a havi gyarapodás 100-500 tétel. A szerzői
joggal nem védett művek online olvashatók, letölthetők, a fájlok azonban védettek a másolástól
és a terjesztéstől. A szerzői joggal védett művekből
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csak néhány oldal olvasható.
–– Üzbegisztán A. Navoi Nemzeti Könyvtárá nak
Nemzeti közművelődési e-könyvtára (http://ibs.
natlib.uz)
(Viszocsekné Péteri Éva)
203/2018
Illíková, Denisa: Zpřístupnění kulturního dědictví pobaltských států prostřednictvím národních digitálních
knihoven a Europeany. – Bibliogr. In: ITlib. – 20. (2017)
3., p. 12-18.
Res. angol nyelven
A balti államok és Csehország kulturális örökségének
hozzáférhetővé tétele a nemzeti digitális könyvtárak és
az Europeana révén

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Felmérés; Kulturális
örökség; Nemzeti könyvtár
A cseh kulturális örökség digitalizálásában a legnagyobb problémát a digitális tér széttöredezettsége jelenti. Több tucat digitális könyvtár működik
(Kramerius, Manuscriptorium, Webarchiv, Memoria
projektek, HISPRA, Digitális térképtár, Muzeális portál stb.), amelyek nincsenek összekapcsolva
egymással, nincs közös tárhelyük, ami duplumok
létrejöttének kockázatával jár. A szöveges kulturális
örökség digitalizálásában a nemzeti könyvtár mellett a brnói morva könyvtár vesz részt. A duplikáció
megakadályozását a RegistrDigitalizace.cz projekt
támogatja, ehhez több száz intézmény csatlakozott,
melyek jelentik digitalizálásuk állapotát. 2016 közepéig a portálon 301 ezer dokumentum digitalizálásának befejezését regisztrálták, 28 ezer folyamatban
volt, 3 ezer pedig a tervekben szerepelt. Az intézmények között egyéb digitalizálási együttműködés
nincs, ellentétben a balti államokkal, ahol erről a
kormány gondoskodik.
Litvániában működik a legjobban a digitalizálási
együttműködés, minden digitalizált dokumentum
egy közös felületen, egyetlen digitális könyvtárban,
az ePaveldasban jelenik meg, elkerülve a duplikációt.
Lettországban és Észtországban a helyzet kicsit ös�szetettebb. A lett digitális könyvtárban, a Letonicában
minden szöveges digitalizált anyag megtalálható, de
a levéltáraknak és a múzeumoknak saját portáljaik
vannak. Észtországban az írott kulturális örökség
digitális archívuma a DIGAR és a DIGAR Estonian
Newspapers, melyeket a nemzeti könyvtár gondoz.
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Ám a Tallinni Egyetem digitalizációs központja nem
működik együtt a nemzeti könyvtárral, ezért előfordul, hogy mindkét intézmény ugyanazt a dokumentumot digitalizálja.
A litván digitalizálási stratégia további előnye, hogy
azonos IKR-re épül, a LIBIS-re, azonos katalógussal,
amelyet mind a nyilvános, mind a szakkönyvtárak,
valamint néhány egyetemi és múzeumi könyvtár is
használ. Észtországban ehhez hasonlóan közös integrált rendszer (Sierra) és közös katalógus (ESTER,
illetve URRAM) működik, melyeket a könyvtárak,
levéltárak és múzeumok többsége is használ, de néhány nyilvános könyvtár eltér ettől. Lettországban
egy önálló állami ügynökség foglalkozik minden
kulturális intézmény anyagának közös hálózaton,
közös integrált rendszerben történő digitalizálásával.
A könyvtárak az Aleph 500-at, közös katalógusként
a Lightnetet használják. Csehországban ezzel szemben a különböző kulturális intézménytípusokban legalább tízféle rendszert alkalmaznak. Fontos azonban
megemlíteni, hogy a morva területi könyvtár 2016ban vállalta a cseh könyvtárak központi portáljának
kialakítását (www.knihovny.cz), melyhez 2020-ig
valamennyi cseh könyvtár csatlakozni fog.

A kulturális örökség megőrzésének támogatása elképzelhetetlen megfelelő jogi háttér és finanszírozás
nélkül. Ez utóbbi a balti államok esetében a legjobb.
A litván, lett és észt kormányok költségvetésükből
jelentős összegeket különítettek el digitalizálásra.
Ezzel szemben a cseh kormány csak a strukturális
alapokból valósítja meg a projekteket, melyek finanszírozását a könyvtárak a saját költségvetésükből egészítik ki. Emellett valamennyi államban fontos a marketingstratégia, mellyel a nemzeti digitális
könyvtárakat népszerűsítik.
Ami az Europeanában való feldolgozottság mértékét illeti, nincsenek nagy különbségek az országok
között, mindegyik 1% alatti tartalmat töltött fel eddig. Lettországban és Észtországban nincs egyetlen
nemzeti aggregátor kijelölve az Europeanához, csak
Litvániában nevesítik a nemzeti könyvtárat hivatalos
partnerként. Csehországban ez szektoronként valósul
meg, más-más végzi a múzeumi anyagok, filmek,
hanganyagok és építészeti anyagok feltöltését.
(Prókai Margit)

Lásd még 139, 145, 184

Kapcsolódó területek
Múzeumok, levéltárak
Lásd 164, 167, 181, 206

Kiadói tevékenység
204/2018
Krestina, Elena: Memuarnaâ, adresnaâ, ȗbilejnaâ...
Kak sdelat’ literaturu vostrebonvannoj? In: Biblioteka. –
(2017) 10., p. 11-14.
Emlékiratok, címtárak, évkönyvek... Hogyan népszerűsítsük kiadványainkat?

Irodalompropaganda; Kapcsolat intézményekkel; Kiadói
tevékenység -könyvtárban; Kiadványcsere -belföldi;
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Könyvkereskedelem; Országos szakkönyvtár -történettudományi
Nyomtatott művek kiadása régóta feladata a nagykönyvtáraknak. Oroszországban az árak növekedése, a vásárlói igények csökkenése és a könyvpiaci
helyzet romlása, a könyvtárak állami megrendelésre
folytatott kiadói tevékenységének megszüntetése és
ennek a kereskedelmi szférába történt átirányítása
nagymértékben csökkentették az egyes intézmények
lehetőségeit.
Oroszország Állami Nyilvános Történeti Könyvtára
(Gosudarstvennaȃ publičnaȃ istoričeskaȃ biblioteka
Rossii, GPIB) kiadói tevékenységének egyik fő iránya különleges művek közreadása. Általában jeles
dátumokhoz vagy eseményekhez kapcsolódó sorozatokat adnak ki. Az utóbbi időben több könyv is megjelent az országon belüli utazásokról, népszokásokról,
szertartásokról. Rendelésre (book-on-demand) adnak
ki 100 példányban a divat, a színház, a szakácsműKönyvtári Figyelõ 2018/3

vészet történetéről szóló, ritkán fellelhető műveket.
A könyvtár továbbra is megjelentet bibliográfiákat,
kiállítási katalógusokat, és részt vesz közös projektekben.
A könyvtárnak megvan a vevőköre, kiadványait keresik a könyvvásárokon és a könyvesboltokban. Az
eredményekre hatással van a stabil partnerek megléte (főleg a nagyvárosokban), az átfutási idők, a
hátralékok, a visszaküldés csökkenése; folyamatos
a kiadványok elhelyezési lehetőségeinek keresése, a
piacon keresett művek kiadása, az aktív részvétel a
kiállításokon és könyvvásárokon, továbbá a könyvtár
kiadványainak reklámozása a médiában és a közösségi hálózatokon.
A könyvtár évente több mint 7000 kiadványt kap, átlagosan 20 címet ad ki és terjeszt 7000 példányban.
Egy művet átlagosan 24 példányban rendelnek meg,
havonta átlagosan 290 példányt adnak el. A terjesztés arányai: 39% külső fél bevonásával, 44% saját
eszközökkel (a könyvtárban, kiállításokon, rendezvényeken), 17% térítésmentesen (ajándék, csere).
A terjesztésben 40 partner vesz részt, közülük 60%
könyvkereskedő, 15% egyéni vállalkozó. Az utóbbi
években internetes könyvesboltok nyílnak a megyei
könyvtárakban, a GPIB-nek is van a honlapján saját
webáruháza. Új partnerek a régiókban az ún. intellektuális irodalom független boltjai, ahol galéria és
előadóterem is van, vagy a jaroszlavi Amital’ internetes könyvesbolt.
A GPIB igyekszik szorosan együttműködni a regionális kulturális intézményekkel, mivel a 200-500 példányban megjelenő kiadványokat elsősorban nekik
szánják. Ezek a művek a könyvkereskedelemben nem
elérhetők, az internetes könyvesboltokon keresztüli
rendelés pedig nagyon drága. A hálózati kereskedők
közvetlenül kapják a könyveket, a kiadványok megtalálhatók a nagy hálózati pontokon (Ozon, Setbook
stb.). A csökkentett gyarapítási keret miatt az intézmények kevesebbet rendelnek: vagy a könyvtárellátók és könyvkereskedő cégek szolgáltatásait veszik
igénybe, vagy egyénileg rendelnek, vagy sehogy sem,
mert másra kell a pénz.
A partnerek között kevés a múzeum és a könyvtár,
ezért sikertelen volt a próbálkozás, hogy a kiadvá
nyokra előfizetést/előrendelést gyűjtsenek. Megnőtt
viszont a kiadványcsere jelentősége, mivel a GPIBnek szüksége van a kis példányszámban megjelenő,
a Könyvkamarán keresztül nem elérhető regionális
kiadványokra.
A legeredményesebbnek a könyvkiállítások és vásárok bizonyultak, ezek közül is azokban a váro
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sokban, ahol a könyvtárnak több partnere van. Más
régióba nem éri meg menni, a bevételek nem fedezik a kiadásokat. Érdemes kihasználni a szakmai
rendezvényeket (konferenciák, szemináriumok) és
a könyvtár saját rendezvényeit. Eredményesnek bizonyult a reklámanyagok elhelyezése a közösségi
hálózatok oldalain (VKontakte, Facebook). Fontos,
hogy a könyvek recenziói és a rendezvények visszhangja megjelenjenek a közmédiában, a könyvtár
ezért igyekszik bővíteni kapcsolatait a tömegkommunikációs csatornákkal.
(Viszocsekné Péteri Éva)
205/2018
Søndergaard, Anni: Sydslesvig i børne(bogs)højde
In: Danmarks Biblioteker. – 22. (2018) 3., p. 38-39.
Kisebbségi gyermekkönyvkiadás Dél-Schleswigben

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Gyermekkönyvtár; Ifjúsági
és gyermekkönyvek; Könyvkiadás; Nemzetiségi könyvtár;
Olvasásra nevelés
A Németországban található Schleswig (Slesvig)
vegyes lakosságú régióban a dán kisebbség központi
könyvtára kiadói feladatokat is ellát: a közelmúltban
Flensburg (Flensborg) város könyvtárával együttműködve három kétnyelvű gyermekkönyvet jelentettek
meg. Ezek megszületése egy dán szerzők és illusztrátorok számára a Jaruplund népfőiskolán tartott
kurzusnak köszönhető. Az első könyv kifejezetten
a kétnyelvű régióra fókuszál, a másik kettő pedig
áttételesen járul hozzá a helyi kultúra ápolásához. A
kiadás anyagi fedezetét a könyvtárakon túl az említett
népfőiskola, illetve helyi dán iskolák közösen biztosították. Az 1700 példányban kiadott művek eljutnak
a dán kisebbségi iskolákba, így gyakorlatilag a teljes
célközönség kezébe.
Az első könyv Jelent ez valamit? címmel, egy Klara
nevű kislány és családja történetén keresztül az általános iskola 5. osztályába járó és idősebb tanulóknak
ad áttekintést Dél-Schleswig történetéről, illetve a
dán kisebbségi életsorsról. A (dániai) Dán Rádiónak
nyilatkozó gyerekek különös értékként emelték ki a
könyv kétnyelvű voltát és azt, hogy mennyire segít
kialakítani, illetve megélni a kétnyelvű regionális
identitást, megmutatva, miképp lehet egyszerre dánnak és németnek is lenni. A második könyv – melynek színházi adaptációja is napirendre került – címe
Középen, és az óvodás és kisiskolás korosztálynak
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szóló, példázatokban beszélő, gyönyörű képanyaggal
illusztrált állatmeséket tartalmaz, főszereplője egy sas
és egy oroszlán. A harmadik könyv címe Silja az én
Siljám, a 4–8 éveseknek szól, s egy hosszú hajú kislány mesés utazását beszéli el, aki a rá váró veszélyeken épp a haja segítségével tud felülkerekedni.
A cikkben kitűnő példáját találjuk a kisebbségi gyermekirodalom ápolásának, a könyvértékesítés és a
könyvtári ellátás megszervezésének. Abból is ízelítőt
kapunk, hogy a kisebbségi könyvtári és iskolai hálózat intézményei miképpen tudják segíteni a kettős
identitás feldolgozását és megélését.
(Németh Márton)
Lásd még 194

Közmûvelôdés
206/2018
Larsen, Håkon: Archives, libraries and museums in the
Nordic model of the public sphere. – Bibliogr. In: Journal
of documentation. – 74. (2018) 1., p. 187-194.
Levéltárak, könyvtárak és múzeumok a közszféra skandináv modelljében

Közgyűjtemény; Közművelődés; Társadalmi követelmények
A tanulmány fő létjogosultságát az a tény adja, hogy
az észak-európai országok erős szociáldemokrata
befolyással létrejött társadalmi rendszereinek vizsgálata eddig főként a jóléti állam jellemzőire, illetve
a munka világára koncentrált. A kultúra szerepére az
északi társadalmi modell sikerességének szempontjából jóval kevesebb figyelem irányult. A kulturális
örökséget hordozó intézményrendszer pedig még
ennyire sem került a vizsgálódások középpontjába.
A tanulmányból azonban kiderül, hogy szerepük jóval fontosabb annál, mint amit a felületes összkép
sugall.
A szerző hivatkozik arra, hogy a szólásszabadság
eszméjéhez már a 18–19. század fordulójától kezdve
szerves módon társul a kötelezettség a nyílt és felvilágosult társadalmi párbeszéd szervezeti kereteinek
megteremtésére. Ennek alapvető előfeltétele, hogy a
dialógus alapjául szolgáló információk az állampolgárok rendelkezésére álljanak. A tömegtájékoztatás
mellett a közgyűjteményi, s azon belül kifejezetten
a könyvtári szféra nagyon jelentős szerepet tölt be
ezen a téren. A könyvtárak találkozóhelyek, a társa-
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dalmi kohézió fenntartásának kiemelkedő eszközei,
hiteles információkat szolgáltatnak az állampolgá
rok számára mindennapi döntéseik meghozatalához.
A közkönyvtárak „társadalmi fórum” funkciója ma
fontosabbá válik, mint valaha: az újonnan érkezettek
fogadása, integrálódásuk elősegítése, a társadalom
különböző szegmensei közötti párbeszéd fenntartása,
elmélyítése, újfajta készségek és kompetenciák megszerzésének elősegítése egyaránt a közkönyvtárak
feladatai közé tartoznak. A demokratikus társadalmi
diskurzushoz szükséges információk minél szélesebb
körű hozzáférhetővé tételében a nyílt hozzáférés terjedésének is igen nagy szerepe van. A tudományos
és felsőoktatási könyvtárak esetében a digitalizált,
illetve digitálisan megjelenő anyagok szolgáltatását
azonban erőteljesen korlátozzák a szerzői jogi keretek. Digitális tartalmaikat döntően csak a saját intézményi kutatói, oktatói, hallgatói közösségük számára
tehetik hozzáférhetővé.
A levéltárak a felsőoktatás, a bölcsészet- és társadalomtudományok és a kultúrakutatás számára nélkülözhetetlen forrásanyaggal járulnak hozzá a jelen
társadalmi diskurzusaihoz. Kevésbé szolgálnak társadalmi találkozóhelyként a könyvtáraknál, ám a társadalmi nyilvánosság formálásának szempontjából az
általuk szolgáltatott anyagok jelentőségét fokozza a
digitalizálás, a könnyebb hozzáférhetőség.
A múzeumok a könyvtárak szerepkörét kiegészítik a
történeti emlékezet ápolásával, ideértve a különféle
többségi és kisebbségi társadalmi csoportok szerepének árnyalt ábrázolását is. A környezetváltozásról
zajló jelenkori diskurzus pedig felértékeli a természet
történetét bemutató gyűjtemények szerepét. A kutatás, illetve a felsőoktatás támogatásához a múzeumok
szintén hozzájárulnak. A többi közgyűjteményi ággal
együtt igen számottevő funkciójuk a magántulajdonban lévő történeti értékkel bíró tárgyak, illetve dokumentumok begyűjtése is. A közgyűjteményeknek
ebben a világháló és a közösségi média felületei nagy
segítséget nyújtanak.
Az állam biztosítja a társadalmi nyilvánosság alapintézményeinek, így a közgyűjteményi szférának is
a biztos működését. Emellett azonban a civil szervezetek és a magánszféra kulturális finanszírozásba
történő bevonásával a művészi, kutatói, szerkesztői
szabadság magas szintje is garantálható. A társadalmi
szolidaritás hálójának fenntartásában, a közösségi,
nemzeti identitás ápolásában tehát a közgyűjteményekre kulcsszerep hárul.
(Németh Márton)
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Határtudományok
Lásd 156

Az ismertetett cikkek forrásai
ABI-Technik (DE)
AIB studi (IT)
American libraries (US)
Biblioteka (RU)
Bibliothek (DE)
Bibliotheksdienst (DE)
BuB (DE)
Bulletin des bibliothèques de France (FR)
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Čtenář (CZ)
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IFLA journal (I)
Information and learning science (GB)
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