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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Általános kérdések

141/2019

Frické, Martin: The knowledge pyramid : the DikW hierarchy. – Bibliogr. In: knowl-
edge organization. – 46. (2019) 1., p. 33-46.

A tudáspiramis: az adatok, az információk, a tudás és a bölcsesség hierarchiája

Dokumentum; információ; információszervezés; könyvtártudomány; könyvtártudo-
mányi kutatás; Terminológia

Az adatok, az információk, a tudás és a bölcsesség piramis formájában tör-
ténő, hierarchikus ábrázolása régóta elfogadott megközelítés a könyvtár- és 
információtudományban. Ennek a hierarchiának két, eltérő kontextusa van. 
Az egyik az üzleti információszervezéshez kötődik, a másik az adatokat, in-
formációt stb. fogalmi-logikai konstrukció eredményének tekinti. Ebből az 
utóbbi szempontból nézve nem tűnik működőképesnek a fenti hierarchia. 
Ha ugyanis adekvát volna, akkor a tudásszervezés (logikai feltárás) tisztán 
induktív folyamat lenne, alapegységei pedig az adatok volnának. Az adatok 
és a tudás összefüggése azonban nem egyirányú, mivel a tudás befolyásol-
ja, hogy mit tekintünk adatnak, ugyanakkor az adatok részt vesznek a tudás 
létrehozásában. A tudásszervezés ennek megfelelően nem építhet csupán az 
empirizmusra és az indukcióra, valamint az ezeket tételező hierarchikus mo-
dellekre, hanem Peirce pragmatista szemiotikáján, tehát a jelek olyan megkö-
zelítésén kellene alapulnia, amely figyelembe veszi az interpretálható tárgyak, 
szimbólumaik és értelmezéseik közötti összefüggéseket. A tudásszervezés 
elmélete számára ebből a perspektívából fontos fogalom a jel; a gyakorlati 
oldalról pedig kiemelhető a dokumentum mint az adatok, információk és a 
tudás kommunikálásának kulturálisan kialakult egysége.
Ezeken a kérdéseken kívül számos egyéb megfontolás is felmerül. Példá-
nak okáért adatnak tekinthetünk bármit, ami szemantikai és pragmatikai 
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szempontból megfelelő módon rögzíthető. Ha pedig 
a tudáspiramis kapcsán arról a lépésről beszélünk, 
amikor az adatokból információ lesz, nem vesszük 
figyelembe a megfigyelhető és az elméleti jelensé-
gek közötti különbséget. Amikor az információból 
tudás lesz, hajlamosak vagyunk megfeledkezni ar-
ról, hogy különbség van aközött, amikor valamiről 
propozicionális tudásunk van, amely valamilyen 
nyelvi eszközzel kifejezhető, és aközött, ha az a tu-
dás know-how, amely csak procedurális szabályokkal 
írható le. Ráadásul ez a különbségtétel a tacit (hallga-
tólagos) tudás problémaköréhez is kapcsolható. Ami 
a bölcsességet illeti, azt a filozófusok és a kutatók 
sem tekintik az adatok, az információ és a know-how 
desztillálásának, így tulajdonképpen nem a tudáspira-
mis csúcsához tartozik. Ha pedig az adatot a hierar-
chia figyelembevételével, de már üzleti nézőpontból 
információvá léptetjük elő, az az adatok értelmetlen 
halmozásához vezethet (amit a jelenlegi technológia 
egyre inkább lehetővé tesz). Ahogy a megfigyelések 
puszta gyűjtése sem vezet tudományhoz, úgy az adat-
gyűjtés sem értelmezhető kérdések nélkül.

(Koltay Tibor)

Lásd még 176

Terminológia

142/2019

González-Teruel, Aurora: Quattro approcci agli studi 
sull’utenza : user studies, information behaviour, informa-
tion practice e information experience = cuatro tradiciones 
en la investigacion del usuario : user studies, information 
behavoiur, information practice e information experience. 
– Bibliogr. In: AiB studi. – 58. (2018) 3., p. 479-489.
res. angol nyelven

négy megközelítés az információhasználattal és -hasz-
nálókkal kapcsolatos kutatásokhoz: „user studies”, „in for-
ma tion behaviour”, „information practice” és „in for ma tion 
experience”

Felmérés; Használó; Használói szokások; igény; könyv-
tártudományi kutatás; Terminológia

Annak ellenére, hogy az információhasználattal és 
-használókkal kapcsolatos kutatás bevett és jól kö-
rülhatárolt kutatási területet jelent, ez a megközelítés 
terminológiai nehézségeket vonhat magával a témá-

ban járatlan kutatók számára. A kutatás ezen iránya 
legalább négy különböző kategóriába sorolható: ku-
tatások a használókról vagy az információs igények-
ről és az információhasználatról (user studies); az 
információs viselkedésről vagy információkeresési 
magatartásról (information behaviour); kutatások az 
információs gyakorlatokról (information practice) 
és az információs tapasztalatokról (information 
experience). Ez a cikk az alapvető elméleti és mód-
szertani jellemzők alapszintű elemzésére vállalkozik, 
amelyek segítenek megérteni, mi is van e kifejezések 
mögött, miért jöttek használatba, és milyen jellegű 
kutatásokat találhatunk e négy gyűjtőfogalom alatt. 
A cél a szakbibliográfia kimerítő visszakeresésének, 
valamint a kritikai szakirodalom-olvasásnak a meg-
könnyítése a tárgyalt elméleti és módszertani meg-
fontolások figyelembevétele mellett.

(Autoref. alapján)

Lásd még 141, 176

Történet

143/2019

Șerbănuță, claudia: A public library cannot live on 
books alone : a lesson from history. – Bibliogr. In: iFlA 
journal. – 45. (2019) 1., p. 34-47.
res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

egy közkönyvtár nem támaszkodhat csupán a könyvekre: 
a történelem tanulsága

állami irányítás; állományalakítás; Feladatkör; igény; 
könyvtári rendszer -országos; könyvtárosképzés, do ku-
mentálóképzés; Könyvtárügy története; Közművelődési
könyvtár

A tanulmány áttekintést ad a romániai közkönyvtári 
rendszer fejlődéséről az államszocializmus korából. 
Egy oral history projekt keretében interjúkat készí-
tettek olyan könyvtárosokkal, akik az 1970-es, ’80-as 
években különböző méretű közkönyvtárakban dol-
goztak; a kutatást levéltári forrásokkal és intézményi 
archívumok irataival egészítették ki. Arra keresték a 
választ, hogy milyen fejlődési fázisok jellemezték a 
román közkönyvtárakat a jelzett időszakban, illetve 
hogy mennyire volt hangsúlyos maga az állomány, a 
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nagy méretű gyűjtemények biztosítása a közkönyv-
tárak mint intézmények feladataként.
A könyvtárak szabadságfoka a korszakban az ál-
talános társadalmi szabadságfokkal összhangban 
változott. A diktatúra bevezetésének kezdeti perió-
dusa után a kissé liberálisabb ’60-as évek, majd a 
Ceaușescu-éra merev bezárkózása nyomta rá a bé-
lyegét a merev hierarchikus keretek között, centra-
lizáltan felépített könyvtári rendszer fejlődésére is. 
Ami a könyvtárosképzést illeti, az ’50-es, ’60-as évek 
változatosabb képzési formái után 1974-re megszilár-
dult az oktatási gyakorlat, s 1989-ig csak az ötéven-
te elvégzendő, korszerűnek nem nevezhető szakmai 
továbbképzések jelentették a fejlődési lehetőséget a 
munkatársak számára, így a szakma elsajátítása – a 
visszaemlékezések szerint – leginkább menet közben, 
az idősebb kollégáktól történt. A közkönyvtárakban 
elterjedt, a rezsim bukásáig érvényesülő szakmai 
attitűdöket nem csupán a jó gyakorlatok átadása jel-
lemezte, hanem a nem megfelelő szakmai hátterű, 
káros gyakorlatok átörökítése is. A könyvtárosképzés 
elsősorban a könyvekkel való munka (szervezés, fel-
dolgozás, elhelyezés stb.) körül forgott.
A közkönyvtári rendszer célja a lakosság irodalom-
mal való ellátása volt a közművelődés érdekében. 
Ugyan az 1950-es években erőfeszítések történtek az 
állomány erőteljes ideológiai kontroll által vezérelt 
revíziójára, ennek követelményei csak lassan telje-
sültek megyei és helyi szinten, így az ideológiailag 
nem konform állományelemek is sokáig elérhetőek 
maradtak. A közkönyvtárak száma a rezsim megszi-
lárdulásával, 1970-re stabilizálódott valamivel 3000 
alatt; 1970 és 1986 között azonban míg a kötetek 
száma mintegy 30%-kal nőtt, az olvasók száma közel 
egyharmaddal csökkent (sőt, a hivatalos statisztikák a 
visszaemlékezők szerint nem is tekinthetők egészen 
megbízhatóknak). A rendszerszintű ellentmondás 
dacára a könyvek gyűjtése, az állományok bővíté-
se maradt végig a vezérelv, ám a kiadói ágazatot 
ellenőrző állami intézmények eleve behatárolták a 
könyvtárak gyarapítási mozgásterét. A piramisszerű 
felépítésű könyvtári rendszer miatt alsóbb szinten a 
könyvtárosoknak gyakorlatilag nem volt beleszó-
lásuk az állományalakításba, csak a felülről nekik 
kínált könyvek mennyiségét tudták befolyásolni a 
döntéshozatal során. A használói igényekre a rend-
szer teljesen vak volt, azokat egyáltalán nem vették 
figyelembe; a legjobban a világirodalom beszerzése 
terén távolodott el a könyvtári kínálat a kereslettől. 
Az ország évtizedekre kikerült a nemzetközi könyv-
piac és könyvtári világ körforgásából. Használói 

célcsoportokra szabott szolgáltatások csak némely 
esetben érvényesülhettek, főleg az iskoláskorúak, a 
pártapparátus vagy éppen a műszaki értelmiség szá-
mára. Ugyan az állampárt a könyvtárat is a propagan-
da eszközének tartotta, maguk a könyvtárosok nem a 
kommunista ideológiát igyekeztek népszerűsíteni, de 
idomultak a rendszerhez, és fenntartották az informá-
cióhoz való hozzáférés szelektív gyakorlatát.
1989 után a könyvtárak pánikhelyzetbe kerültek a 
hirtelen liberalizálódó könyvpiac és az addig meg-
szokott szakmai-irányítási keretek összeomlása miatt. 
Az ideológiai kötöttségek eltűnésével együtt sajnos 
a közkönyvtári rendszer fenntartásában való állami 
érdekeltség is a háttérbe szorult. Nagyon nehéz volt 
évtizedes rutinokat levetkőzni és alkalmazkodni a 
teljesen megváltozó környezethez, illetve reagálni a 
használói igényekre. Elmondható, hogy továbbra is a 
mennyiségi, állományalapú gondolkodás érvényesül 
a minőségi tényezők rovására, ezzel összefüggésben 
a könyvtárhasználat továbbra is alacsony szinten 
maradt. A szerző szerint a román szakmai környezet 
nem képes belülről megújítani önmagát, ehelyett a 
nemzetközi jó gyakorlatok meghonosításának kell 
erőteljes szerepet szánni.

(Németh Márton)

144/2019

SrokA, Marek: The American library Association and 
the post-World War ii rebuilding of eastern european li-
braries. – Bibliogr. In: iFlA journal. – 45. (2019) 1., p. 
26-33.
res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

Az AlA hozzájárulása a kelet-európai könyvtárak háború 
utáni újjáépítéséhez

Ajándék; állománygyarapítás; egyesület -könyvtári -nem-
zeti;együttműködés -nemzetközi;Háborúskárok;Kiad-
ványcsere; könyvtárügy története

A könyvtárak által elszenvedett második világhá-
borús pusztítás témája széles körben ismert. Mind-
azonáltal kevesen tudnak róla, hogy az Amerikai 
Könyvtáros Egyesület (ALA) segítséget nyújtott a 
kelet-európai könyvtáraknak a háború utáni kulturá-
lis újjáépítéshez. A tanulmány az „Aid to Libraries 
in War Areas” [Segítség a könyvtáraknak a háborús 
övezetekben] programot járja körül, amelyet a Rock-
efeller Alapítvány finanszírozott és az ALA szerve-
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zett meg a kelet-európai országok tekintetében, be-
leértve Bulgáriát, Csehszlovákiát, Magyarországot, 
Lengyelországot, Romániát, Oroszországot (a Szov-
jetuniót) és Jugoszláviát. A program két részből állt: 
az első, amely 1941 és 1947 között zajlott, időszaki 
kiadványokkal foglalkozott; a második, amely 1944 
és 1947 között működött, a könyvekre összpontosí-
tott. A cél az volt, hogy – korlátozott mértékben, de –  
„feltöltsék” a megtépázott állományokat amerikai 
publikációkkal, melyekhez a legtöbb európai és ázsi-
ai könyvtár nem juthatott hozzá a tengelyhatalmak 
megszállása alatt.

(Autoref.)

Lásd még 156, 163, 180, 184

Kutatás

145/2019

Gil’DeBrAnT, G. V.: Issledovaniâ v bibliotečnoj sfere
rossii : vzglâd bibliotekarâ i sociologa. – Bibliogr. In: 
naučnyeitehničeskiebiblioteki.–(2018)11.,p.5-19.
res. angol nyelven

könyvtári kutatások oroszországban könyvtárosi és szo-
ciológusinézőpontból

Felmérés; könyvtártudományi kutatás; könyvtárügy

A cikk az oroszországi könyvtári szférában folyó 
kutatásokat tekinti át. Megállapítja, hogy azzal pár-
huzamosan, hogy a könyvtár mint szociális funkció-
jú intézmény iránt csökken az érdeklődés, az ország 
könyvtárszakmai köreiben vita folyik arról, hogyan 
lehetne az olvasókat „visszacsábítani” a könyvtárba, 
valamint arról, mi a könyvtár új szerepe a modern in-
formációs társadalomban. A szerző az oroszországi 
könyvtári szférában az elmúlt három évben külön-
böző szereplők által folytatott kutatásokat elemzi. 
Ezen intézmények között szerepel a kormányzat, 
amely már néhány éve a szociális szférában nyújtott 
szolgáltatások minőségének független értékelését 
végzi; nagy szociológiai központok, mint például a 
VCIOM (Oroszországi Közvélemény-kutatási Köz-
pont) és a Levada Központ (szociológiai kutatáso-
kat végző, nem-kormányzati szervezet); valamint 
a könyvtárak. A kutatások tematikáját áttekintve a 
leggyakoribb témák: a szolgáltatások minősége, az 
orosz lakosság olvasásának mértéke és repertoárja, a 

könyvtári-információs források használata, a szakmai 
közösség. A szerző hangsúlyozza, hogy a független 
minőségértékelés elősegíti az országban a kulturá-
lis szféra fejlesztéséhez szükséges stratégiai célok 
megfogalmazását, míg a könyvtárosok saját kutatá-
sai rendszerint taktikai feladatokat oldanak meg. A 
cikk végül általános információkat nyújt a problémás 
kutatási témák minőségéről és hatóköréről, kiemeli a 
módszerek előnyeit és hátrányait, valamint javaslato-
kat fogalmaz meg a hatékony kutatáshoz.

(Autoref.)

146/2019

koGuT, Ashlynn: information transfer in articles about li-
braries and student success. – Bibliogr. In: The journal of 
academic librarianship. – 45. (2019) 2., p. 137-145.

Az információ útjai a könyvtárakról és a hallgatói eredmé-
nyességrőlszólószakcikkekben

bibliometria; egyetemi hallgató; Felsőoktatási könyvtár;
Hivatkozás; interdiszciplináris problémák; könyvtártudo-
mányi kutatás; Tudománymetria

A felsőoktatási könyvtárak bekapcsolása a felsőokta-
tási környezetbe rendkívül fontos abból a szempont-
ból, hogy demonstrálják a könyvtáraknak a hallgatói 
eredményességre gyakorolt hatását. A tanulmány cél-
ja, hogy megvizsgálja a könyvtár- és információtudo-
mány és a felsőoktatási szakterület közötti informá-
cióáramlást annak érdekében, hogy értékelni lehessen 
a gondolatok egymásra hatását e két tudományterü-
leten. Az idézett források, a szerzők és közreműkö-
dők hovatartozása, valamint az átvett hivatkozások 
vizsgálatával a szerző az információ útját elemezte 
39 olyan cikkben, amelynek fő témája a könyvtárak 
hallgatói eredményességhez való hozzájárulása volt. 
Az idézett források elemzése azt mutatta, hogy a 
könyvtár- és információtudomány gyakran kölcsönöz 
elméleteket és módszereket az oktatási szakterületre 
való hivatkozások révén. A szerzők hovatartozásának 
vizsgálata azt tükrözte, hogy néhány nem könyvtáros 
szakember publikál könyvtár- és információtudomá-
nyi területen, és a könyvtáros szerzők együttműköd-
nek a nem könyvtáros szerzőkkel. Végezetül az átvett 
hivatkozások elemzése alapján megállapítható, hogy 
más tudományágak ritkán hivatkoznak a hallgatói 
eredményességet vizsgáló könyvtártudományi kuta-
tásokra. A tanulmány megállapításai arra mutatnak 
rá, hogy a könyvtártudományon kívüli kutatásokat 



463Könyvtári Figyelõ 2019/3

és közreműködőket is szükséges figyelembe venni, 
amikor a könyvtáraknak a hallgatói eredményességre 
gyakorolt hatását vizsgáljuk.

(Autoref.)

Lásd még 142, 152, 163, 205

Tudománymetria, bibliometria

147/2019

FArooQ, Muhammad [et al.]: An index-based ranking of 
conferences in a distinctive manner. – Bibliogr. In: The 
electronic library. – 37. (2019) 1., p. 67-80.

A konferenciák indexalapú rangsorolása

Bibliometria; Hivatkozás; konferencia -nemzeti; Tudo-
mány metria; Tudományos kutatás

A bibliometria a könyvtár- és információtudomány 
egyik kutatási területe, amely tudományos entitások 
elemzésével foglalkozik. Ebben a vonatkozásban a 
publikációk és hivatkozások számbavétele bevett 
bibliometriai módszer a szerzők termékenységé-
nek és népszerűségének mérésére. Hasonlóképpen 
egy folyóirat jelentőségét egy másik bibliometriai 
módszerrel, az impakt faktorral mérik. Mindazon-
ál tal eddig kevés figyelem irányult a konferenci-
ák hatásának és eredményességének bibliometriai 
eszközökkel történő meghatározására. Ezenkívül a 
létező technikák alkalmazása ritkán képes sajátosan 

megragadni a konferenciák hatását. A tanulmány 
ezért a DS-indexet és ennek összehasonlítását ja-
vasolja a meglévő bibliometriai mutatókkal, így a 
h-indexszel, a g-indexszel és az R-indexszel, annak 
érdekében, hogy a konferenciákat megkülönböztető 
módon, jelentőségük alapján lehessen tanulmányozni 
és rangsorolni.
A szerzők a DS-indexet egy saját összeállítású DBLP 
(informatikai bibliográfiai) adatkészletre alkalmaz-
ták, amely 50 évre visszamenőleg több mint 10 ezer 
konferencia publikációs adatait tartalmazta.
Az általuk javasolt index empirikus eredményeit 
összehasonlították a meglévő, szabványos teljesít-
ményértékelési módszereket alkalmazó indexekkel. 
Azt tapasztalták, hogy a konferenciák egyedi rang-
sorolásában a DS-index a többi mutatószámnál job-
ban teljesít.
Eddig kevés publikáció foglalkozott a konferenciák 
sajátos bibliometriai módszerekkel történő rangsoro-
lásával. A DS-index felhasználása a különböző kon-
ferenciák egyedi rangjának mérésére adja e kutatás 
újszerűségét.

(Autoref.)

Lásd még 146

Információszervezés  
(information management)

Lásd 141

Könyvtár- és tájékoztatásügy
Általános kérdések

148/2019

GrønneSTAD, kjetil S.: kulturelt ekkokammer eller 
demokratisk bastion? In: Bok og bibliotek. – 86. (2019) 
1., p. 71-74.

kulturális visszhangkamrák vagy a demokrácia bástyái?

Feladatkör; információs társadalom; iskolai könyvtár; köz-
művelődési könyvtár; rendezvény; Szolgáltatások; Tár-
sadalmi követelmények; Tudományos és szakkönyvtárak

Az interneten lévő közösségi hálózatok jelentős 
társadalmi dezintegráló hatással bírnak, s mintegy 
visszhangkamraként felerősítik a társadalmi szélsősé-
gek hangját. Ezzel szemben a norvég közkönyvtárak 
törvényben meghatározott feladata is, hogy mindenki 
számára hozzáférhető, vonzó közösségi térként szol-
gáljanak, melyek hozzájárulnak a társadalmi kohézió 
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erősítéséhez. Nagy dilemmaként merül fel azonban, 
hogy sikerül-e valóban bevonni a közkönyvtárhasz-
nálók körébe a társadalom legszélesebb csoportjait, 
vagy ezek az intézmények csupán a művelt közép-
osztály közösségi tereként képesek működni.
A szakma több fontos képviselője szerint a szüksé-
gesnél kevesebb figyelmet kap a könyvtárak társa-
dalmi párbeszédet támogató funkciója más könyvtári 
alapfeladatokhoz képest. A vitakultúra, az érvelési 
készség fejlesztése, illetve annak a jelentősége, hogy 
teljesen eltérő hátterű, kultúrájú, anyagi helyzetű em-
berek tudjanak találkozni, egymás szemébe nézni egy 
nonprofit közösségi térben – mindez egyre fontosabb 
tényezőjévé válik a könyvtárak társadalmi misszió-
jának. Számos példát olvashatunk arra, hogy a helyi 
közösséget foglalkoztató témáktól a svéd választási 
eredmények értékelésén keresztül olyan általános je-
lenségek megtárgyalásáig, mint a brexit, nagy létszá-
mú, cselekvő részvétellel bíró közönség mozgatható 
meg a könyvtárak fizikai tereiben is. A különféle el-
térő vélemények kulturált megfogalmazása csak még 
érdekesebbé teszi ezeket az eseményeket.
Nagyon fontos azonban, hogy a könyvtár rendezvé-
nyeit nem sajátíthatják ki a napi politika szereplői 
és az általuk képviselt ügyek. A helyi közösséget 
foglalkoztató politikai jellegű témák természetesen 
napirendre kerülhetnek, a könyvtár politikai semle-
gessége viszont nem sérülhet. A kulturális területet 
érintő beszélgetések, felolvasások, találkozók is igen 
nagy népszerűségre tudnak szert tenni, ám a témák 
kiválasztásakor tekintettel kell lenni arra, hogy ne 
csak a művelt középosztály aktív korú és nyugdíjas 
tagjai jöjjenek el, hiszen a minél sokszínűbb részt-
vevői kör megnyerése a cél. Külön kihívást jelent a 
gyermek- és ifjúsági korosztály felé való fokozottabb 
nyitás is az őket vonzó programok révén. A Norvég 
Könyvtárosok Egyesülete kiemelten kezeli a köz-
könyvtárak és iskolai könyvtárak kapcsolatának szo-
rosabbra fűzését is, például vegyes funkciójú iskolai 
és gyermekkönyvtárak kialakításával. Egyre több is-
kolai könyvtár, illetve felsőoktatási intézmény vállal 
fontos szerepet emellett az információs műveltség, a 
kritikai érzék fejlesztésében, segítve az online meg-
jelenő hamis hírek felismerését.
Összegzésként megállapítható, hogy mind a tudo-
mányos, mind a közkönyvtárak – társadalmilag ér-
zékeny, ám politikailag semleges alapállásból – igen 
sokat tehetnek a társadalmi sokféleség artikulálásáért 
és a közösséget érintő aktuális témák megvitatásá-
ért. Így el lehet kerülni, hogy a könyvtár csak egy 
meghatározott társadalmi csoport beszűkült terévé 

váljon, megelőzve ezzel az intézmény társadalmi 
le gi timációjának gyengülését is. A használói célkö-
zönség legszélesebb köre magáénak kell, hogy érezze 
a könyvtárakat, melyek így képessé válhatnak arra, 
hogy új, fiatal használókat vonzzanak magukhoz az 
óvodás és iskolás korosztályból is.

(Németh Márton)

Nemzetközi könyvtárügy

149/2019

ČadnoVa, irina Vasil’evna: Manifest iFlA/ÛneSko o 
polikul’turnojbibliotekekakmetodičeskijresurs In: Vest-
nik BAe. – (2018) 3., p. 44-48.

Az iFlA/uneSco multikulturális könyvtárakról szóló ma-
nifesztuma mint módszertani forrás

együttműködés -nemzetközi; Feladatkör; Irányelvek
-könyv tári; Módszertani útmutató; nemzetiségi olvasó

A manifesztumot az IFLA „Multikulturális lakosság 
könyvtári ellátása” (Library Services to Multicultural 
Populations) nevű szekciója 2006-ban dolgozta ki, 
az UNESCO 35. közgyűlése pedig 2008-ban fogad-
ta el. Ekkor került a tudományos szóhasználatba a 
„multikulturális könyvtár”, amelynek lényege, céljai 
és feladatai nagyon aktuálisak a Független Államok 
Közössége tagországainak nyelvileg és kulturálisan 
sokszínű közegében. A FÁK-tagországok területén 
több mint 120 nemzet és nemzetiség él; a lakosság 
etnikailag az Oroszországi Föderációban a legössze-
tettebb, ahol az utóbbi időben fokozódott a beván-
dorlás, elsősorban a közép-ázsiai országokból. Az 
államközösség egységes kulturális terének megőrzése 
érdekében a nemzeti könyvtárak részt vettek a tagor-
szágok etnokulturális együttműködésének alapjaival 
foglalkozó törvénymodell kidolgozásában, melyet  a 
tagországok Parlamentközi Közgyűlésén 2015-ben 
fogadtak el. Ennek 3. paragrafusa rögzíti, hogy a 
tagországok elismerik a területükön található nyelvek 
és kultúrák egyenlő értékeit, azok támogatásának és 
fejlesztésének szükségességét.
Az IFLA/UNESCO manifesztum portálja (https://
www.ifla.org/node/8975) angolul tartalmazza az 
alkalmazáshoz szükséges módszertani anyagokat 
(Multicultural Library Manifesto Toolkit):
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eszköztár a megvalósításhoz; –
a közösségek elemzése és az igények felméré- –
se;
küldetésnyilatkozat kidolgozása; –
döntéshozatali minta; –
a manifesztum értelmezése: kézikönyv work- –
shopok tartásához;
alapvető intézkedések – eszközök jegyzéke. –

A számos nyelvre lefordított manifesztumot a könyv-
tárak módszertani útmutatóként használhatják. Fe-
jezetei:

Preambulum –
A multikulturális könyvtári szolgáltatás elvei –
A multikulturális könyvtárak küldetése és fel- –
adatai
A könyvtári tevékenység irányítása –
A multikulturális könyvtárak fő tevékenységi  –
irányai
A humán erőforrás irányítása –
Finanszírozás és jogi keretek –

A preambulum tartalmazza a kulturális sokféle-
ség fogalmának meghatározását és összetevőit. 
Multikulturális szemszögből vizsgálja a könyvtári 
funkciókat, összhangba hozza azokat a megfelelő 
stratégiákkal és szolgáltatásokkal, és felhívja a fi-
gyelmet a helyi közösségekkel, hatóságokkal való 
együttműködésre. Alapelvként mondja ki, hogy a 
világon minden embernek joga van a könyvtári és 
információs szolgáltatások teljes köréhez. A meg-
valósítás elvei:

a társadalom minden tagjának kiszolgálása kul- –
turális és nyelvi diszkrimináció nélkül;
információszolgáltatás megfelelő nyelveken  –
vagy megfelelő írásrendszerrel;
az információforrások elérhetőségének bizto- –
sítása valamennyi közösség igényeit figyelem-
be véve;
multikulturális környezetben alkalmazható mun- –
katársak felkészítése a közösségekkel folytatan-
dó munkára.

A kulturális sokféleségben a marginalizált közös-
ségek is méltóak a figyelemre, így a kisebbségek, a 
menekültek és menedékkérők, az ideiglenes tartóz-
kodási engedéllyel élők, a vendégmunkások és az 
őslakosság egyaránt.
A könyvtárak számára a manifesztum tízféle külde-
tést határoz meg, ezek közül kiemelhető a tájékozott-
ság a kulturális sokféleség előnyeiről, a nyelvi sokfé-

leség ösztönzése, valamint a szóbeli hagyományok 
és a szellemi kulturális örökség megőrzése.
A manifesztum hangsúlyozza a könyvtári személyzet 
és a multikulturális közösségek közötti kommuniká-
ció jelentőségét: a könyvtár dolgozói aktív közvetítők 
a használók és a források, illetve a közösségek és a 
kultúrák között. A manifesztum javasolja a kormá-
nyoknak és más intézményeknek a könyvtárak kellő 
mértékű finanszírozását, hogy a multikulturális kö-
zösségek térítésmentesen vehessék igénybe a könyv-
tári és információs szolgáltatásokat.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 144, 152, 157, 205, 207

Nemzeti könyvtárügy

150/2019

Al, umut [et al.]: libraries as learning environments : the 
example of “libraries for everyone”. – Bibliogr. In: library 
management. – 40. (2019) 1/2., p. 74-87.

A könyvtárak mint tanulási környezetek: a „libraries for 
everyone” projekt példája

Felmérés; Használók képzése; Hátrányos helyzetű ol-
vasó; igény; könyvtárhasználat; könyvtárügy; Városi 
könyv tár; Társadalmi követelmények

Törökországban 2013-ban a lakosság 1,3%-a volt be-
iratkozott könyvtárhasználó, ezzel a legutolsó helyen 
álltak a vizsgált 19 európai ország közül. Az utóbbi 
években számos átfogó könyvtári projekt zajlott a 
Bill & Melinda Gates Alapítvány pénzügyi támoga-
tásával (ilyen volt például a Librar-e Turkey). 2016-
tól 2018 közepéig tart a „Könyvtárak Mindenkinek/
mindenkiért” (Libraries for Everyone, rövid nevén  
LIFE) projekt, amelynek célja a városi könyvtárak 
átalakítása vonzó közösségi központokká és a tanu-
lás színtereivé. Ennek keretében azt is célul tűzték 
ki, hogy e központok támogassák a lakosok, köztük 
hátrányos helyzetű csoportok élethosszig tartó tanu-
lási törekvéseit, illetve közreműködjenek abban, hogy 
a használók információigényüket az információs és 
kommunikációs technológiák segítségével kielégít-
sék. A projektben 163 könyvtár vesz részt az ország 
minden tájáról. Kiemelt figyelmet fordítanak az is-
kolás korosztályra, ugyanis Törökországban csak az 
iskolák egytizedében van iskolai könyvtár.
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2017 májusában felmérés készült a projektben sze-
replő városi könyvtárak használói körében, ebben 
4566-an vettek részt. Ami a könyvtárak és az oktatás 
kapcsolatát illeti, megállapítást nyert, hogy a haszná-
lók zöme a fiatalok, többnyire a középiskolások és a 
felsőoktatásban tanulók közül kerül ki. A válaszadók 
több mint fele tanulási célra, vizsgára való felkészü-
lésre használja a könyvtárat. A használók jelentős 
érdeklődést tanúsítanak a könyvtárakban szervezett 
ingyenes (személyes részvételt igénylő vagy inter-
netes) képzési alkalmak iránt; akik részt vettek már 
ilyen képzéseken, elégedettek voltak velük.
A LIFE projekt egyik legfontosabb feladata a tanulás 
támogatása, ami a könyvtári munkatársak és a hasz-
nálók képzését egyaránt magában foglalja. A mun-
katársak képzésére annál is inkább szükség van, mert 
csak 12%-uk rendelkezik felsőfokú szakképzettség-
gel, és 42%-uk még soha nem vett részt továbbkép-
zésen. A LIFE projekt keretében távoktatási portált 
is létrehoztak, és más képzési formákat is alkalmaz-
nak (különböző kurzusok, webes szemináriumok). A 
használók 42%-a ismeri a könyvtárakban szervezett 
tréningeket, 28%-uk vett részt ilyen alkalmakon, 
kurzustól függően 83–95%-uk hasznosnak is talál-
ta azokat. Legnépszerűbbnek az internethasználati 
tanfolyamok bizonyultak, a további témák többek 
között: a számítógép-használat alapjai, életrajzírás, 
irodai és e-ügyintézési alkalmazások, videokonfe-
renciák lebonyolítása (Skype-on). A program részét 
képezik Women’s Health Platform néven különböző, 
nők számára szervezett tájékoztató alkalmak (példá-
ul egészségügyi és nevelési témákról), szakemberek 
bevonásával. A rendezvényekről videofelvételek ké-
szülnek, ezeket megosztják az érdeklődök szélesebb 
körével. A képzések helyszínei a városi könyvtárak, 
a részvétel minden esetben ingyenes.
A felmérés részeként végzett igényfelmérés szerint 
a használók háromnegyede venne részt interneten 
történő képzésen, és választana a felajánlott témakí-
nálatból; a 23 javasolt téma közül 15 iránt érdeklődik 
a megkérdezettek legalább 40%-a (pl. idegennyelv-
tanulás, haladó számítógép-használat, egészségügyi 
ismeretek, helyismeret, e-kormányzás stb.).
A képzések a projekt lezárása után is folytatódnak, 
mert a Bill & Melinda Gates Alapítvány igen fon-
tosnak tartja, hogy a hasznos programok fenntart-
ható módon valósuljanak meg. A projekt során már 
felkészítették a Török Könyvtárosok Egyesületét 
arra, hogy a továbbiakban álljon a program élére, 
és a könyvtárosképző tanszékekkel együttműködve 
gondoskodjon a könyvtárosok és a használók to-

vábbképzéséről, a lehetséges forrásokat optimálisan 
felhasználva.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 143, 145, 162, 170, 172, 199

Központi szolgáltatások

151/2019

SAHAroV, nikolaj anatol’evič: Sistema obâzatel’nogo
èkzemplâra i puti ee soveršenstvovaniâ. – Bibliogr. In: 
Bibliotekovedenie. – (2018) 6., p. 607-615.
res. angol nyelven

akötelespéldány-rendszerműködéseésfejlesztésilehe-
tőségei

elektronikus dokumentum; elektronikus könyvtár; Jogsza-
bály -könyvtárügyi; könyvkiadás; kötelespéldány; nem-
zetibibliográfiaiintézet;nemzetikönyvtár

A jelenlegi helyzetelemzés szerint a kötelespéldány-
rendszer még mindig a nemzeti könyvtári-informáci-
ós állomány fő forrása Oroszországban. A cikk célja 
az alapvető problémák és a lehetséges megoldások 
feltárása.
Problémák:

A dokumentumok előállítói, a kiadók sokan nem  –
a 2017. január 1-jén hatályba lépett törvény által 
előírt számban (vagy egyáltalán nem) szolgáltat-
nak, különös tekintettel a törvényben már rögzített 
e-másolatok követelményére. Ha az Oroszországi 
Könyvkamara (Rossijskaâ knižnaâ palata, RKP) az 
előírt 16 példány helyett kevesebbet (néha egyet) 
kap, nem tudja a könyvtárakat ellátni. Sok kiadó 
pénzügyi nehézségekre hivatkozik, az RKP-ban 
viszont még az egyetlen példányt is felveszik a 
nyomtatott kiadványok országos nyilvántartásába, 
az azonban egyetlen könyvtárba se jut el. Az RKP 
adatai szerint a hiányzó művek száma meghalad-
ja a több tízezret. Különösen kritikus a helyzet a 
kis példányszámban megjelenő tudományos kiad-
ványok esetében.
A felsőoktatási intézményekben kiadott tudomá- –
nyos és oktatási műveket nem a piacra szánják, 
azok csak e-formátumban jelennek meg, kizárólag 
az intézetek közötti hálózatokban terjesztve.
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Problémás az időszaki kiadványok kézbesítése;  –
a könyvtárak szerint az RKP-ban lassú a feldol-
gozás, az RKP arra hivatkozik, hogy a napilapok 
késve érkeznek.
Az elemzésekből azt a következtetést vonták le,  –
hogy a kiadók nem eléggé motiváltak a törvény 
végrehajtásában. Már a törvény hatályba lépése 
előtt is sok nagy kiadó jelezte kifogásait, köztük, 
hogy az e-formában küldött példányokról könnyű 
jogtalanul másolatot készíteni, valamint hogy az 
e-változat előállítása megterhelő a számukra. A 
2017. évi könyvpiaci beszámoló szerint az 5775 ki-
adóból mindössze 518 küldött e-másolatot az RKP-
ba. 2017-ben az Oroszországi Állami Könyvtárba 
(Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, RGB) a 
nyomtatott könyveknek 4,5%-a érkezett meg e-má-
solatban, az időszaki kiadványoknak 6,5%-a.

A megoldás módjai:
A törvény 23. paragrafusa szerint a mulasztásért  –
bírságot kell fizetni, ám ennek költsége nem terheli 
komolyan a nagy kiadókat, ezért célszerű lenne az 
összeget a többszörösére emelni.
Az RGB mint a Nemzeti Elektronikus Könyvtár  –
(NEB) fenntartója a kötelespéldányok e-másola-
taival folyó munkához nyilatkozatot tett közzé, 
amelyben meghatározza a legfontosabb elveket a 
kötelespéldányok felvételéről és használatáról.
Az RKP komplex javaslatában a lényeg az „egyab- –
lakos rendszer” bevezetése (a jelenlegi „kétablakos 
rendszerben” az e-kötelespéldányokat az RKP-ba 
és az RGB-be kell küldeni). Eszerint a fájlt csak 
az RKP kapja meg (elsődleges címzettként); a má-
sodlagos címzettek (könyvtárak és más intézmé-
nyek) maguk töltik le az ITAR TASZSZ (az RKP 
főhatósága) szerveréről vagy a tervezett új állami 
információs rendszerből. A tervezet szerint továb-
bá minden e-publikációnak kötelespéldánynak 
kell lennie.
Az Oroszországi Tudományos Akadémia Könyvtá- –
ra (BAN) javaslatai között szerepel, hogy vállalja 
a hazai, gyűjtőkörébe nem tartozó irodalom eseté-
ben is a gyűjtő-terjesztő funkciót.
A Tudományos Akadémia Társadalomtudományi  –
Információs Intézete (INION RAN) kéri, hogy is-
mét megkaphassa a humán tudományok terén meg-
védett disszertációk tézisfüzeteit.
A Távol-keleti Tudományos Könyvtár indítvá- –
nyozza, hogy a kötelespéldányként kapott művek 
közé vegyék fel a kottákat és az orosz nyelvű tér-
képeket is.

A kötelespéldány-rendszert a meglévő alapokon kell 
továbbfejleszteni. Hatásos intézkedéseket kell hozni 
a teljes körű és időben történő szolgáltatáshoz, va-
lamint fokozatosan új, csak e-formátumú dokumen-
tumtípusokat is fel kell venni a gyűjtendő dokumen-
tumok közé. Fontos a hazai nyomtatott kiadványok 
e-formában történő gyűjtése, ezeket NEB-nek a jö-
vőben 100%-ban tartalmaznia kell.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Együttmûködés

152/2019

kulešoVA, Viktoriâ Leonidovna: Meždunarodnaâ de-
âtel’ nost’ bibliotek : sravnitel’nyj analiz projektov In: Vest-
nik BAe. – (2018) 3., p. 54-60.

A könyvtárak nemzetközi tevékenysége: a projektek ösz-
szehasonlító elemzése

együttműködés -nemzetközi;Fejlesztési terv;Felmérés;
Honlap;Közművelődésikönyvtár;regionáliskönyvtár

Számos orosz és külföldi tanulmány foglalkozik a 
könyvtárak nemzetközi együttműködésével, ezen 
belül a nemzetközi programokban és projektekben 
való részvétellel – az ennek feltételeit, tényezőit és 
sajátosságait vizsgáló komplex kutatások azonban 
egyelőre nem állnak rendelkezésre.
A kérdés sajátosságainak feltárására 2017 novembe-
re és 2018 februárja között megvizsgálták az orosz-
országi regionális központi könyvtárak, valamint 
az USA, Németország, Nagy-Britannia, Franciaor-
szág és Lengyelország közkönyvtárainak hivatalos 
honlapjait. (Külföldről közkönyvtárakat vontak be, 
mivel az ő tevékenységük felelt meg legjobban az 
orosz „tudományos könyvtár” fogalmának; Orosz-
országban a központi regionális könyvtárak a nem-
zetközi együttműködés egyenjogú, külön figyelmet 
érdemlő szereplői.)
A kutatás három szakaszban folyt:
1.  A könyvtárak jegyzékének összeállítása (Orosz-

országból a területi tudományos könyvtárak, kül-
földről az egyes államok, szövetségi tagországok 
és régiók központi könyvtárai).

2.  A hivatalos honlapok címjegyzékének összeállítá-
sa. A kutatásba 167 honlapot vettek fel (Oroszor-
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szágból 46-ot, az USA-ból 57-et, Nagy-Britanniá-
ból 13-at, Németországból 13-at, Franciaországból 
17-et, Lengyelországból 21-et), ebből 9-et techni-
kai okokból ki kellett zárni.

3.  A honlapok elemzése, aminek eredményei a kö-
vetkezők:

Mind az oroszországi, mind a külföldi könyv- –
tárak nemzetközi tevékenységéről a legtöbbet 
az éves beszámoló tartalmazza, ezt követik a 
nemzetközi rendezvényekről és a nemzetközi 
projektekben való részvételről szóló informá-
ciók a hírek között vagy a rendezvények me-
nüpontban.
A szervezeti felépítést vizsgálva 47 könyvtár- –
ban van nemzetközi együttműködési és projekt-
osztály (ebből 38 Oroszországban). Mindössze 
8 könyvtárban van külön nemzetközi központ 
vagy osztály, a legtöbb helyen a feladat a kül-
földi irodalomért felelő osztályra hárul.
A honlapok felépítésének vizsgálatakor mind- –
össze 18 honlapon (10 lengyel, 4 francia, 2 
orosz, 1-1 német és amerikai) találtak projekt-
tevékenységet, ezen belül nemzetközi projekt-
tevékenységet tartalmazó alpontot.

A könyvtárak nemzetközi projekttevékenységének 
sajátosságai:

Partnerek a világ minden tájáról. A könyvtárak  –
általában a jótékonysági szervezeteket és ala-
pítványokat, a külföldi követségeket és könyv-
tárakat, tudományos és oktatási intézményeket 
említik. Kiemelkedő a regionális és határ menti 
együttműködés. Az oroszországi könyvtáraknak 
16 szomszédos országgal van tartós és fejlődő 
kapcsolatuk. A négy vizsgált európai uniós tag-
ország projektjeinek nagy része regionális jelle-
gű. Az USA-ban a határ menti államok a kanadai 
könyvtárakkal együtt vesznek részt nemzetközi 
projektekben.
A projektek irányai és típusai. A legtöbb projekt  –
három évre szól, irányuk általában társadalmi-
kulturális (a nemzeti kultúra, irodalom, művé-
szetek, nyelv ápolása) vagy információs (nem-
zetközi egységes információs tér kialakítása, 
nagy részben információs, bibliográfiai projek-
tek, nemzetközi bibliográfiai források létreho-
zása). Nemzetközinek tekinthető az ország te-
rületén élő nemzetiségekkel folyó munka, a be-
vándorlók támogatása is. A könyvtárak nagy ré-
szének – így az oroszországi könyvtáraknak is –  

van kapcsolata a nemzetiségi diaszpórák képvi-
selőivel, társadalmi szervezeteikkel.
Pénzügyi források. A nemzetközi projektek fi- –
nanszírozói leggyakrabban pénzügyi alapok 
vagy alapítványok, jótékonysági szervezetek, 
állami intézmények, nemzetközi, kereskedelmi 
és nonprofit szervezetek.

Bár a nemzetközi projekttevékenység jelentős helyet 
foglal el az oroszországi regionális központi könyv-
tárak munkájában, a résztvevők száma és aktivitásuk 
valójában alacsony; ennek okát a honlapok alapján 
nem lehet kideríteni.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 164, 168, 170, 177, 185, 186

Jogi szabályozás

153/2019

PoLČáK, radim – MyškA,Matěj:Právníaspektyšedé
literatury. – Bibliogr. In:Čtenář.–70.(2018)11.,p.386-
390.

A szürke irodalom jogi aspektusai

adatbázis;elektronikuspublikáció;Hozzáférhetőség;Ku-
tatásinformációellátása;Szerzőijog;Szürkeirodalom

Az irodalmi alkotások és publikációk (a „fehér iro-
dalom”) standard jogi modelljén azt a tevékenységet 
értjük, amikor a szerző művét szerződés alapján át-
adja a kiadónak, amely azt a piacra viszi. A hagyo-
mányos sokszorosítást követően a művek könyves-
boltokban vásárlói áron kaphatók, melyből a szerző, a 
kiadó és a forgalmazó (eltérő arányban) részesülnek. 
Az infokommunikációs változások következtében 
ez a hagyományos mód változóban van a terjesztés 
és hozzáférés tekintetében is (pl. az e-könyveknél). 
Egyre több olyan művel találkozunk, amely nem 
kereskedelmi céllal közvetít információkat, ezért a 
szürke irodalom fogalma egyre szélesebb és egyre 
átvittebb jelentésűvé válik. Jogi szempontból nem 
tudjuk száz százalékosan megfogalmazni a szürke 
irodalom definícióját. Olyan alkotási folyamatban 
jön létre szürke irodalom, amely:
1.  tanulmányi vagy minősítési kötelezettség teljesí-

tése céljából,
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2.  tudományos tevékenység termékeként,
3.  szakmai gondolatok megosztásakor (konferencia-

kötetként, oktatási anyagként),
4.  technikai szabványok létrehozására,
5.  jogi kötelezettségek teljesítése során keletkezik.
Az alanyok és a jogtulajdonosok szempontjából a 
művek az alábbi típusokba sorolhatók:
1.  a művet felsőoktatási hallgató vagy tudományos 

fokozat aspiránsa hozza létre;
2.  a művet kutató vagy kutatócsoport hozza létre a 

foglalkoztató megbízásából;
3.  a művet független alkotó hozza létre és publikálja  

(individuális szerzői jog);
4.  a dokumentumot hivatali dolgozó, egy szervezet 

vagy társaság munkatársa hozza létre – ezen anya-
gok általában nem állnak szerzői jogi védelem 
alatt;

5.  a dokumentumot magánjogi vagy közjogi tevé-
kenységet végző foglalkoztatott hozza létre meg-
bízója számára.

A szürke irodalom esetében tehát időnként nem publi-
kált, jogi szempontból azonban valamilyen formában 
nyilvánosságra hozott anyagról beszélhetünk. A nyil-
vánossá tétel a művek formájától függően többféle 
lehet. Újabban a webes megjelenés, a szürkeirodalmi 
adatbázisok megjelenése vet fel jogi kérdéseket: egy 
adatbázis működtetője közzéteszi az irodalmat, de 
nem hasonlítható össze a hagyományos kiadóval.
A szerzői jog személyi oldala közvetlenül az alkotó-
hoz kapcsolódik (jogot formál a szerzőségre, a mű 
integritására). A szürkeirodalmi adatbázisokban a 
szerzői jognak a tulajdoni oldala sokkal fontosabb, 
mert lehetőséget nyújt a felhasználás meghatározá-
sára. Az adatbázis-szolgáltatók sokszor jóhiszeműen 
járnak el, feltételezve, hogy a szerző a mű átadásával 
a szerzői tulajdonjogot is átadja számukra. Ám ah-
hoz, hogy az adatbázisok használhassák a műveket, 
jogszerű körülményekre van szükség. A megállapo-
dásokat nem lehet egyoldalúan semmisé tenni, s az 
internet világában sem lehet áthágni azokat (sem a 
szerzőknek, sem a közvetítőknek). Természetes, bár 
nem közvetlen megoldása a problémának a szabad 
felhasználás licence: a licenc típusától függ, hogy a 
szerző vagy a jogtulajdonos további szabad felhasz-
nálást biztosít-e vagy sem. Ennek tisztázatlansága 
jogi problémákat eredményezhet. Ha a szerző vala-
milyen folyóirat kiadójával kizárólagos szerződést 
kötött, a továbbiakban jogszerűen már nem adhatja 
oda ugyanazt a művét egy adatbázisnak. Előfordul, 
hogy a szerzők magánszemélyként nem rendelkeznek 

a tulajdonjoggal, mert az egy szervezet (foglalkoz-
tató) tulajdonában van. A magánjog fontos kitétele, 
hogy senki sem adhat át másnak több jogot, mint 
amennyivel ő maga rendelkezik.
A szabad hozzáférés biztosítása olyan új lehetőség, 
amellyel a szerzők műveik nyilvánosságra hozatala 
során élhetnek. Ennek az internet általi tömeges elter-
jedése azonban a hagyományos szerzői jogi kérdések 
újraértelmezését követeli meg.

(Prókai Margit)

154/2019

STiTzlein, Hannah – HAn, Myung-Ja k. – BenSon, 
Sara r.: unraveling challenges : rights statements in dig-
ital cultural heritage collections. – Bibliogr. In: Journal of 
library metadata. – 18. (2018) 3-4., p. 135-150.

akihívások tisztázása:szerzői joggalkapcsolatos infor-
mációkadigitáliskulturálisörökséggyűjteményeiben

Digitalizálás; elektronikus könyvtár; Gépi doku men tum-
leírás;Hozzáférhetőség;Közgyűjtemény;Kulturálisörök-
ség;Szerzőijog

A kulturális örökséghez tartozó objektumoknál a 
szerzői jogi státuszukra vonatkozó közlés (rights 
statement) megadása bonyolult feladat lehet, ha nem 
áll rendelkezésre elegendő információ az adott ob-
jektumról. Ehhez hasonlóan a szerzői jogi törvény 
összetettsége és félreértése a jogtulajdonos hibás 
megállapításához vezethet, amikor az objektumo-
kat digitalizálják. Ezeket a kihívásokat fokozza, 
ha a jogi útmutatókat zavarosan fogalmazzák meg 
és rosszul hajtják végre, kételyek között hagyva a 
használót, hogyan használhatja vagy hasznosíthat-
ja újra a digitális objektumot. Az Illinois-i Digitá-
lis Kulturális Örökség Központban (Illinois Digital 
Heritage Hub, IDHH) felülvizsgálták a szerzői jogi 
közléseket, annak érdekében, hogy megállapítsák, 
hogy a RightsStatements.org-ról származó szabvá-
nyosított szerzői jogi közlések hogyan orvosolhat-
ják a digitális objektumok metaadatainak jogi adat-
mezőiben használt információk körüli problémák 
egy részét. A vizsgálat kiemeli a közös pontokat az 
IDHH által learatott digitálisobjektum-metaadatok 
széles körében, amelyeket ezt követően elemeztek, 
hogy megérthessék, hogy a közreműködők hogyan 
használják és érvényesítik a jogi adatmezőt. A ta-
nulmány lehetséges megoldásokat kínál a felvázolt 
problémákra, mint például szerzői jogi képzéseket és 
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célzott rendezvényeket, amelyek segíthetnek a köz-
reműködő intézményeknek a szerzői jogi törvények 
megértésében és a szerzői jogi közlések megfelelő 
alkalmazásában.

(Autoref.)

Lásd még 151, 199

Könyvtárosi hivatás
Lásd 189, 191

Oktatás és továbbképzés

155/2019

PeTrAS, Vivien [et al.]: Digitales Datenmanagement als 
Berufsfeld im kontext der Data literacy. – Bibliogr. In: 
ABi-Technik. – 39. (2019) 1., p. 26-33.
res. angol nyelven

A digitális adatkezelés mint az adatírástudással kapcso-
latos szakterület

adatfeldolgozás;Gyakorlatiképzés;Információsművelt-
ség; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés -felsőfokú;
Könyvtárosképzőintézmény;oktatásianyag

A berlini Humboldt Egyetem Könyvtár- és Informá-
ciótudományi Intézete és a Potsdami Főiskola In-
formációtudományi Tanszéke digitális adatkezelési 
mesterképzést (felsőfokú továbbképzést) fejlesztett 
ki. A kurzus során a hallgatók az adatkezeléssel kap-
csolatos kutatási és alkalmazási készségekre tehetnek 
szert, a nemzeti és nemzetközi tudománypolitikai, 
illetve szervezeti, technikai és jogi keretfeltételek 
figyelembevételével. A programnak két oktatási célja 
van: egyrészt a kutatási és információs infrastruktúra 
kezelésével kapcsolatos analitikus és gyakorlati isme-
retek közvetítése, különösen a tudomány és a kutatás 
területén, másrészt annak megtanítása, hogyan kell az 
adatkezelést támogató információs rendszerek köve-
telményeit és megoldásait kidolgozni.

(Autoref.)

156/2019

ScHleBBe, kirsten – GreiFeneDer, elke – HuSSel, 
christoph: Bewegte zeiten für Forschung und lehre : 90 
Jahre institut für Bibliotheks- und informationswissen-
schaft in Berlin (1928/29 – 2018/19). – Bibliogr. In: BuB. 
– 71. (2019) 1., p. 40-43.
res. angol és francia nyelven

Mozgalmas időkakutatásbanésoktatásban: kilencven
éves a berlini könyvtár- és információtudományi intézet 
(1928/29 – 2018/19)

könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; könyvtáros kép-
zőintézmény;Könyvtárügytörténete

2018 novemberében ünnepelte fennállásának 90. 
évfordulóját a Humboldt Egyetem Könyvtár- és In-
formációtudományi Intézete (Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft). Az intézmény műkö-
dése korántsem volt folyamatos és zökkenőmentes; 
az évek folyamán többször bezárták, majd újrain-
dították.
Az intézmény tevékenysége négy korszakra osztható: 
az első időszakban, 1928 és 1934 között még a Berlini 
Egyetem égisze alatt működött. Ebben a periódusban 
a könyvtárosképzés átalakítása és az egyetemi szintű 
könyvtártudományi stúdiumok elindítása volt a cél. 
Az intézmény első igazgatója Fritz Milkau professzor 
volt, aki 1925-ig a Porosz Állami Könyvtárat vezet-
te. Az oktatás két szemeszterben folyt, a tematika a 
könyvismeretre és történeti témákra, valamint a bib-
liográfiára és a könyvtári jogi kérdésekre összpon-
tosított. A kis intézményt az 1930-as évek derekán 
bezárták a világválság következményeként, a képzési 
funkciókat a Porosz Állami Könyvtár vette át.
A tanszék másodszori megnyitására az NDK-s idők-
ben került sor, 1954/55-ben a Német Állami Könyv-
tár épületében. A célok az alapító okirat szerint a 
következők voltak: tudományos kutatás, oktatás, a 
hallgatók nevelése a tudományos munkára és felké-
szítésük a gyakorlatra. Az első végzett tudományos 
könyvtárosokat 1957-ben bocsátotta ki az intézmény. 
1965-ben adták ki az első doktori címet (Friedrich 
Nestlernek). 1966-ban egy új részleg alakult meg az 
intézményen belül, amely a társadalomtudományi in-
formációval és dokumentációval foglalkozott – ekkor 
kapta az intézet a Könyvtártudományi és Tudomá-
nyos Információs Intézet nevet. 1969-ben a felsőok-
tatási reform keretében az intézet struktúráját meg-
újították: ekkor jött létre a könyvtártudományi és az 
információ- és dokumentációtudományi szakterület, 
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valamint egy továbbképzéssel és távoktatással foglal-
kozó részleg. 1975-ben egy konferenciával ünnepel-
ték az intézmény fennállásának 20. évfordulóját.
A harmadik korszakot a német újraegyesítés hozta el: 
1990-ben jelentős szervezeti és személyzeti változá-
sok történtek: független hallgatói és intézményi tanács 
alakult, az intézet első választott vezetője Friedrich 
Nestler lett, 1991/92-ben pedig külső tanácsadók köz-
reműködésével megújították a személyi állományt. 
1992-ben megszüntették az információtudományi 
képzést, és az intézmény neve ismét Könyvtártudo-
mányi Intézet lett. Ugyanebben az időszakban egye-
sítették az intézetet a nyugat-berlini Freie Universität 
Könyvtártudományi és Könyvtárosképzési Inté-
zetével. 1994-re az egyesített intézmény részlegei 
ténylegesen „összeköltöztek” a mai székhelyen, a 
Humboldt Egyetemen. A Dorotheenstraße 26. alatti 
épület 1995 júliusában lett a megújult intézet összes 
alkalmazottjának munkahelye.
2003 őszén az intézet léte komoly veszélybe került 
a megszorítási intézkedések következtében, ami 
tiltakozási kezdeményezésekhez vezetett helyi és 
nemzetközi szinten egyaránt. Ezzel egyidejűleg egy 
szakértői bizottság dolgozott az intézmény és a szak 
átalakításán. 2005 februárjára rendeződött az intézet 
sorsa, nemzetközi pályázat keretében új vezetőt ne-
veztek ki, majd a képzőhelyet átszervezték az ame-
rikai iSchoolok mintájára. A tartalmi változásokat az 
újonnan létrehozott professzori állások szakterületei 
(tudásmenedzsment, információ-visszakeresés, infor-
mációs viselkedés, információfeldolgozás és -elem-
zés) is tükrözik. 2018-ban generációváltás történt a 
vezetés és a munkatársak körében: az oktatók átlag-
életkora jelenleg 36 év.

(Hegyközi Ilona)

Szabványok, normatívák

157/2019

BéQueT, Gaëlle – AkeroyD, John: irreplaceable iSSn : 
from 2007 to the future. – Bibliogr. In: The serials librar-
ian. – 75. (2018) 1-4., p. 13-30.

apótolhatatlanISSn:2007-tőlajövőbelikilátásokig

Dokumentumazonosítás; Dokumentumleírási szabályzat; 
előzeteskiadványszámozás;Felmérés;Folyóiratkiadás;
Időszakikiadvány;Szabvány-könyvtári

Az időszaki kiadványok azonosítására szolgáló 
ISSN számra az ISO 3297-es szabvány vonatkozik. 
A szabvány utoljára 2007-ben esett át érdemi változ-
tatásokon; a jelenleg érvényben lévő, ötödik verzió-
ja 2017-es keltezésű, és csak kisebb módosításokat 
eszközöltek rajta. Ezért 2017-ben egy munkacsopor-
tot állítottak fel az ISO TC46/SC9-es albizottság, a 
Nemzetközi ISSN Központ és különböző szakértők 
bevonásával, amelynek célja a szabvány új verzió-
jának előkészítése volt.
Az ISSN jövőbeli változtatásai előtt érdemes áttekin-
teni, mi is történt 2007 óta az időszaki kiadványok 
világában:

A legfontosabb az elektronikus és a nyomtatott  –
kiadványok megkülönböztetése, melyek össze-
kapcsolására az ún. Linking-ISSN vagy ISSN-L 
szolgál.
A digitális dokumentumok azonosítására szolgá- –
ló DOI-nak folyóiratcímeknél az utótagban tar-
talmaznia kell az ISSN-t (ld. ISO 26234:2012).
Az új dokumentumleírási modellek és szabály- –
zatok, mint az IFLA Library Reference Model 
és az RDA újrarajzolják az időszaki kiadvá nyok 
fogalmi viszonyait. Az RDA mellett az IFLA 
ISBD, illetve az ez utóbbi alapján összeállított 
ISSN Kézikönyv részletezi, mik az elégséges és 
szükséges feltételei (pl. címváltozat/címválto-
zás) annak, hogy egy időszaki kiadvány új bib-
liográfiai entitásnak számítson, ezzel összefüg-
gésben pedig mikor kap új ISSN számot. Mind-
azonáltal e három szabvány nincs megfelelően 
összehangolva.
Az angol nyelvű lektorált tudományos publiká- –
ciós „termés” 2009 és 2018 között volumenében 
a duplájára nőtt (az STM Report szerint évi más-
félmillió cikkről hárommillióra). Ma már minden 
szakfolyóirat elérhető online, ezért a pontos be-
azonosíthatóság és hivatkozhatóság üzleti szem-
pontból is kulcsfontosságú.
Egyre több azonosító jött létre (a DOI mellett pl.  –
ISNI, ORCID, RinggoldID, ArxivID, Item-ID 
stb.), emellett egyre inkább előtérbe kerülnek a 
hibrid tartalmak (adategyütteseket, videókat tar-
talmazó közlemények).

2017 novemberében és decemberében az említett 
munkacsoport egy nemzetközi kérdőív segítségével 
széles körű felmérést végzett az ISSN jelenére és 
jövőjére vonatkozó visszajelzések és igények össze-
gyűjtése céljából. Az előzőleg szakértőkkel egyez-
tetett kérdőívet összesen hét nyelven küldték ki kü-
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lönböző szakmai szervezetek, kiadók, szolgáltatók, 
nemzeti ISSN irodák, szakmai közösségi oldalak és 
levelezőlisták számára. Az értékelésre már 2018-ban 
került sor. Az 1826 válaszból 1491 volt használható, 
ezek 78 országból érkeztek; a legnagyobb arányban 
(45,5%) a könyvtárak képviseltették magukat.
A válaszadók döntő többsége (1070 fő) számára az 
ISSN „nagyon fontos” vagy „fontos”; a legtöbben 
értelemszerűen azonosításra és keresésre használják. 
Viszonylag sokan (28%) bővítenék az ISSN számot 
kapó anyagok körét. A kérdőív egyik meglepő hoza-
déka volt, hogy a válaszadók 33%-a nem használja 
az ISSN-L-t, sőt, sokan nem is tudják, hogy létezik. 
Abban a tekintetben, hogy milyen irányban kellene 
fejleszteni az ISSN-t, megoszlottak a vélemények: 
sokan nem szeretnének változást; többen az elő- és 
utótagok rendszerét javasolták; mások az FRBR/
RDA szabályaival való összehangolást szorgalmaz-
ták. Az elektronikus változatok különböző formátu-
mainak (HTML, PDF, ePub) újabb ISSN-ekkel való 
ellátását a többség (71%) nem látta indokoltnak. A 
kérdőív felvetette valamilyen típusú „családi ISSN” 
bevezetését is, amely a folyóirat-előzményeket, a 
földrajzi és a nyelvi kiadásváltozatokat fogná össze; 
a válaszadók többsége nyitott volt erre a megoldásra, 
de nem volt konszenzus abban, hogy egy meglévő 
ISSN-t kellene a csoport azonosítására is használ-
ni, vagy újat kellene kiosztani a csoport jelölésére. 
A kapcsolt nyílt adatok (Linked Open Data, LOD) 
kérdésében sokan tanácstalanok voltak, a többiek 
pedig meglehetősen változatos javaslatokat fogal-
maztak meg, milyen nyílt metaadatokat kínálhatna 
az ISSN a LOD környezetben (kiadó, megjelenési 
évek, rekordkapcsolatok, kulcsszavak stb.). Egyet-

értés övezte azt, hogy elengedhetetlen a metaadatok 
megfelelő minőségének, időszerűségének biztosítása. 
Sokak szemében az ISSN megléte is garanciát kel-
lene, hogy jelentsen a folyóirat minőségére – annak 
ellenére, hogy ez az azonosító alapvetően nem ezt a 
célt szolgálja.
Összességében véve egyesek pozitívan fogadnák az 
ISSN új dokumentumtípusokra való kiterjesztését 
vagy az újfajta ISSN-ek bevezetését, míg mások el-
zárkóznak az azonosítók szaporításától. A kérdőívet 
kitöltő intézmények jellege (könyvtár, kiadó, ter-
jesztő, szolgáltató stb.) nem bizonyult szignifikáns 
szempontnak. A többség abban érdekelt, hogy a hi-
vatkozások és a platformok közötti linkek könnyebb 
kezelése érdekében lehetőleg ne változzon meg az 
ISSN, ha a kiadvány címe módosul is.
A 2018 januárjáig előfizetéses ISSN Portál ingyene-
sen, kapcsolt nyílt adatokkal bővítetten történő elér-
hetővé tétele segíthet az ISSN-L és egyéb jövőbeli 
ISSN-klaszterek kezelésében. Az ISO 3297-es szab-
vány új verziójának kidolgozását a munkabizottság 
2018 őszétől folytatja.

(Szabó Piroska)

Egyesületek
Lásd 144, 164

Konferenciák
Lásd 147

Nemzeti könyvtárak

158/2019

cHo,Sulhee:Cifrovoeobsluživanie vnacional’noj bib-
liotekeKorei:tekuŝeesostoânieizadači.–bibliogr. In: 
Bibliotekovedenie. – (2018) 6., p. 673-680.
res. angol nyelven

Digitális szolgáltatások a koreai nemzeti könyvtárban: a 
jelenlegi helyzet és további feladatok

Digitalizálás; elektronikus könyvtár; kötelespéldány; 
Megőrzés;nemzetikönyvtár;Szolgáltatások;Tervezés

A szöuli Koreai Nemzeti Könyvtár (KNK) teljes-
ségre törekvően gyűjti és tárolja a hazai és nemzeti 
irodalmat, emellett sokrétű szolgáltatásokat nyújt 
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és támogatja a dél-koreai könyvtárak fejlesztését. 
A 2009-ben alakult Nemzeti Digitális Könyvtárnak 
köszönhetően jelentős sikereket értek el az állomány 
digitalizálásában, az elektronikus adatok gyűjtésében 
és szolgáltatásában. Különböző eljárásokkal a KNK 
mintegy 16,3 millió digitális dokumentumot szer-
zett be, 2016 augusztusától megkapja az e-könyvek 
kötelespéldányait, a kiadványok, folyóiratok és na-
pilapok digitális fájljait; gyűjteni kezdte a hivatalos 
dokumentumok e-másolatait is, számuk 2017 végén 
meghaladta a 15 milliót. Emellett a KNK elérhetővé 
teszi a nemzeti adatok (1468 könyvtár 46 milliós ál-
lományának) katalógusát, továbbá a koreai klasszikus 
irodalom, a japán gyarmatosítás korából származó 
művészeti kiadványok és a politikai adatok kataló-
gusát; mindez együttvéve egyesített adatrendszert 
alkot a Koreai Köztársaságról. A külföldi használók 
számára a könyvtár a koreai könyvekről latin betűs 
bibliográfiai adatokat szolgáltat. A digitális források 
szélesebb körű használatát célozza az e-könyvek 
gyűjteménye, az összes koreai újság archívumának 
szolgáltatása, a Korea szabad elérése rendszer stb. 
A fogyatékkal élők által alternatív formátumokban 
elérhető dokumentumok száma 160 ezer. A gyerme-
keknek készülő tartalmakat minden állami könyvtár 
megkapja. A könyvtárközi kapcsolatok fejlesztésére 
kidolgozták a Kérdezd a könyvtárost! virtuális tájé-
koztatást, valamint a nagy adatállományok (Big Data) 
alkalmazásához szükséges rendszert. A koreai, kínai 
és japán használók számára információs forrást épí-
tenek a három ország kulturális örökségéből. Problé-
mát jelent azonban az elektronikus kötelespéldányok 
beszerzése, nincs elég tartalom a kiadóktól a B2B 
(business to business) szolgáltatáshoz, és kevéssé 
veszik figyelembe az olvasók igényeit.
A KNK 2019–2023. évi terveiben szerepel a digitá-
lis szolgáltatások fejlesztése. A Tudás, bölcsesség, 
a polgárok kulturális gazdagítása jelszóval indult 
program 4 célt és 12 alapfeladatot határoz meg az 
alábbi bontásban:
1.  A könyvállomány bővítése digitális formátum-

ban:
1.1  A digitális állomány bővítése;
1.2  Az értékes írott dokumentumok védelme, a 

fontos hivatalos dokumentumok digitalizálá-
sa;

1.3  Digitális archívum létrehozása a KNK állo-
mányában nem megtalálható könyvekből;

2.  A digitális források használatának növelése:
2.1  Tájékoztató szolgáltatás (szöveges keresés) 

fejlesztése a könyvek tartalma alapján;

2.2  A digitális állomány szabványosítása;
2.3  Ún. „információs terek” (alkotóterek) nyitása 

okos ökológiai közegben működő könyvtár-
modellben.

3. A mobil szolgáltatások aktivizálása:
3.1  Egységes mobil platform létesítése, a KNK 

42 honlapjának átalakítása egyedi szolgálta-
tásokhoz;

3.2  A mobil szolgáltatások bővítése: 2019-ben az 
Intelligens könyvtár megvalósítása, tájékoz-
tató szolgáltatás a hangoskönyvekről mobil 
formátumban és hangos válaszadás;

3.3  Az egyedi digitális szolgáltatások, a fogya-
tékkal élőknek szóló állományok bővítése, 
Digitális ösztöndíj projekt (együttműködés 
az állami és városi intézményekkel).

4.  A humán tudományok népszerűsítése digitalizá-
lással:
4.1  A digitális műveltség személyre szabott ok-

tatása, a gyerekek oktatása programozásra, a 
könyvtárosok továbbképzése, az e-learning 
bővítése;

4.2  A könyvtárközi együttműködés bővítése a 
digitális állományok és anyagok cseréje ér-
dekében;

4.3  Az e-könyvtárak hálózatának bővítése, együtt-
működés a koreai és a külföldi könyvtárakkal, 
egyéb szervezetekkel, elsősorban a Régi köny-
vek védelme egyesülettel. (Az Állami elekt-
ronikus könyvtár projektben nyolc könyvtár 
vesz részt.)

(Viszocsekné Péteri Éva)

159/2019

lAnDGrAF, Greg: A new digital strategy for America’s 
library : the library of congress expands its online offer-
ings through letters, maps, and colors In: American librar-
ies. – 50. (2019) 3/4., p. 38-41.

„Amerika könyvtárának” új digitális stratégiája – a kong-
resszusi könyvtár új online kínálata: levelek, térképek, 
színek

Digitalizálás; elektronikus könyvtár; Használó; infor má-
ciótechnológia; Interdiszciplinárisproblémák;Különgyűj-
te mény; nemzeti könyvtár; Szoftver

A Kongresszusi Könyvtár 2018. október 1-jén jelen-
tette be új, ötéves digitális stratégiáját, amely három 
fő prioritásra összpontosít:
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1.  Növelni a Kongresszusi Könyvtár digitális gyűj-
teményét és megosztani azt a lehető legszélesebb 
közönséggel;

2.  Minél több használót elérni korszerű online mód-
szerekkel és lehetőséget kínálni a közösségi rész-
vételre;

3.  Befektetés a jövőbe, vagyis biztosítani a könyvtár 
munkatársainak a folyamatosan megújuló eszkö-
zöket és a működtetésükhöz szükséges képzéseket 
a gyűjtemények védelme és megőrzése érdeké-
ben.

Az Enriching the User Experience [Gazdagítani 
a felhasználói élményt] nevű digitális stratégia a 
könyvtár 2019–2023 közötti stratégiai tervének része, 
amelynek kiemelt célja a működés korszerűsítése és a 
gyűjteményekhez történő hozzáférés bővítése.
2017 szeptemberében a könyvtár létrehozta a Library 
of Congress Labs nevű munkacsoportját, amely a di-
gitális gyűjtemény kiaknázásának innovatív módjait 
keresi. Az eredmények között immár több sikeres 
projektet találunk.
A Levelek Lincolnhoz elnevezésű projekt során a 
By the People [A nép által] nevű crowdsourcing 
platform felhasználásával, az olvasók bevonásával 
készítik el a híres elnök digitalizált leveleinek át-
iratait. (Hasonló módszerrel három másik amerikai 
történelmi alak és a polgárháborúban részt vett kato-
nák levelezését is feldolgozzák.) E primér források 
értékesek diákok, oktatók, „élethosszig tanulók” és 
bárki számára, akit érdekel az amerikai történelem. 
A dokumentumok elektronikus átiratának elkészítése 
lehetővé teszi a teljes szövegben való keresést és a 
metaadatok címkézését. A munkának köszönhetően 
várhatóan egy év múlva Lincoln levelei teljes mérték-
ben kereshetőek lesznek. A Kongresszusi Könyvtár 
a tapasztalatok alapján már most ki kívánja jelölni, 
hogy a feldolgozást mely digitalizált kéziratos gyűj-
teményrészek közösségi alapon készülő átirataival 
folytassák. A munkához használt Concordia szoft-
vert pedig elérhetővé tették az érdeklődő közgyűjte-
mények számára.
A Kongresszusi Könyvtár online történettérképei 
(Story Maps) segítségével a gyűjtemény elemei össze-
kapcsolhatóvá válnak szakértők által írt narratívákkal 
és az Esri térinformatikai rendszer földrajzi informá-
cióival. Az Incunabula Story Map például nem csu-
pán elmeséli az európai könyvnyomtatás első ötven 
évét, hanem térképen is ábrázolja azt. Eddig hét ha-
sonló Story Map készült, de a negyvenfős stáb már 
készíti a következőket. Az információvizualizáció 
segítségével megmutathatók azok a gyűjteményré-

szek, amelyek eddig nem élveztek kiemelt figyel-
met; az egyes történettérképek letölthető térképészeti 
adatokat, illetve a digitalizált objektumokhoz vezető 
linkeket is tartalmaznak. Az egyik projektmunkatárs 
szerint az elkészült Story Mapek az időszaki kiállítá-
sok virtuális megfelelőinek tekinthetők.
Jer Thorp adatművész, a Kongresszusi Könyvtár 
„rezidens innovátora” szintén a digitális gyűjtemény-
részek újszerű bemutatásának lehetőségeit kutatja. 
Ennek keretében a könyvtár Twitter-oldalán köz-
zétették Rosa Parks polgárjogi aktivista írásait, és 
megkérték a követőiket, hogy osszák meg az általuk 
talált kapcsolódó dokumentumokat. Számos hasznos 
könyvtári forrást osztottak meg ily módon egymás 
közt az emberek. Thorp egy másik ötlete a könyvtár 
MARC adatbázisán alapuló Library of Colors [A 
színek könyvtára] nevű látványos adatvizualizációs 
projekt, amely a dokumentumok címeiben lévő szín-
nevek alapján rajzolja fel az egyes gyűjteményrészek 
asszociatív színspektrumát. Az adatművész emellett 
rendszeres podcastekben osztja meg élményeit a 
közönséggel.
Az LC for Robots [Kongresszusi Könyvtár robotok-
nak] nevű kezdeményezés különböző szakembere-
ket kíván ösztönözni nagy adatmennyiségek alapján 
történő digitális kutatásokra. Nyers adattömegek, 
MARC rekordok adathalmaza és alkalmazásprogra-
mozási felületek (API-k) állnak a kutatók rendelke-
zésére, segédletekkel kiegészítve. A könyvtárosok 
reményei szerint a digitális kutatások támogatása a 
jövőben műhelymunkákkal, útmutatókkal, vagy akár 
egy digitális tudományos központtal is fog bővülni.

(Bódog András)

Lásd még 151, 168, 172, 173, 174, 183, 203

Felsôoktatási könyvtárak

160/2019

HelMkAMP, kerstin: ein Jahr an der universitätsbibli-
othek kiel : alles klar zur Wende! Status quo, Maßnah-
men, Perspektiven. – Bibliogr. In: Bibliothek. – 43. (2019) 
1., p. 185-193.
res. angol nyelven

A kieli egyetemi könyvtár egy esztendeje: minden világos 
a változáshoz! Status quo, intézkedések, perspektívák
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egyetemi könyvtár; Feladatkör; középtávú terv; Munka-
szervezet; Tervezés

Tanulmányában a könyvtár igazgatója a Kieli Egye-
temi Könyvtár (UB Kiel) új feladatait, átalakított 
szerkezetét és stratégiáját foglalja össze.
A tudományos könyvtárak átalakulóban vannak: elő-
térbe kerültek az elektronikus információforrások, 
illetve analóg és digitális tanuló- és munkaterekre, 
valamint helytől és időtől független hozzáférésre van 
igény. Fontos külső tényező továbbá az általános digi-
tális átalakulás (e-science/e-tudomány), a kereskedel-
mi szolgáltatók konkurenciája és a rendelkezésre álló 
anyagi források csökkenése. Ezekre a kihívásokra a 
német egyetemi könyvtárak többsége már évek óta 
igyekszik választ adni. A Német Könyvtári Szövetség 
(Deutscher Bibliotheksverband, dbv) 2015-ös doku-
mentuma 2025-ig jelöli ki a cselekvési területeket: 
1. Open Access és a licencelés új formái; 2. publiká-
ciós szolgáltatások; 3. kutatási adatok kezelése; 4. a 
szakmai közösségek régiókon átívelő információel-
látása; 5. a digitális források hosszú távú felhasznál-
hatósága; 6. a kulturális örökség forrásainak digita-
lizálása; 7. kreatív terek létrehozása (cultural labs, 
makerspaces); 8. a digitális média- és információs 
kompetenciák fejlesztése.
Az UB Kiel anyaegyetemével együttműködve azt a 
célt tűzte ki, hogy az információellátásban szerzett 
szakértelemre támaszkodva korszerűsítsék a könyv-
tári rendszert. Az intézvény struktúrája kétszintű: a 
központi mellett 43 kisebb (intézeti, kari) könyvtár 
alkotja, ami jóval több személyzetet és ráfordítást 
igényel, mint az egyszintű felépítés. Először a köz-
ponti könyvtár szervezeti átalakítására került sor, 
aminek eredményeképpen immár szolgáltatási ágak 
szerinti osztályszerkezetben működnek. (A tanul-
mány ábrákon mutatja be a felépítést, majd az átala-
kítás fázisait.)
Bevezették továbbá a projektmenedzsment rendsze-
rét, amely egyre fontosabb a tudományos könyvtá-
rakban, hiszen enélkül statikusak maradnának. 2017 
nyarán minden futó projektet számba vettek, ősszel 
pedig a 2018-ra tervezetteket, végül a projektek kö-
rét tíz területre szűkítették: tanuló- és kutatóhelyek; 
digitális munka- és információs terek; információk 
és kompetenciák közvetítése; digitális bölcsészet; 
publikációs szolgáltatások (nyomtatott és open access 
kiadványok); platformok az elektronikus publikálás-
hoz; a kulturális örökség gyűjtése és megőrzése; fel-
dolgozó munka; könyvtári rendezvények; szolgáltatá-
sok a tartomány (Schleswig-Holstein) számára.

Ezután a tanulmány a stratégiakészítés szakaszait 
ismerteti. A kiindulópontot az UB Kiel 1975-ben le-
fektetett működési szabályzata jelentette. Az átala-
kítási stratégia anyagának egyeztetése az egyetem 
vezetőségével 2018 nyarán kezdődött meg, és 2019 
első negyedében fejeződött be.
Zárásképpen a szerző megfogalmazza a fontosabb 
tanulságokat: a stratégiakészítés megvalósítható; a 
munkatársak részvétele nélkülözhetetlen; kritikus vi-
tákra van szükség; ki kell zárni az aggodalmaskodást; 
végezetül pedig a folyamat során szabad hibázni is.
A cikk végén függelékben olvasható az UB Kiel cím-
szavakba szedett stratégiája, amely a 2024-ig meg-
valósítandó célokat sorolja fel. Ezek a következők: 
az információellátás fejlesztése, a központi könyvtár 
tanulóközpontjának felállítása, az információs kom-
petenciával kapcsolatos kínálat továbbfejlesztése, a 
nyílt hozzáférés támogatása és a publikációs szolgál-
tatások kiépítése.

(Murányi Lajos)

Lásd még 146, 166, 167, 169, 177, 179, 180, 181, 
186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 
202, 204

Közmûvelôdési könyvtárak  
általában

161/2019

ArenDT, Anne – MorriS, Anthony – STePHenS, 
Mary: Public library use of geographic information sys-
tems in the united States. – Bibliogr. In: Journal of library 
administration. – 58. (2018) 8., p. 779-805.

Használják-e az amerikai közkönyvtárak a térinformatiká-
banrejlőlehetőségeket?

Felmérés; Használói szokások; információtechnológia; 
Közérdekű tájékoztatás; Közművelődési könyvtár; Szol-
gáltatások; Térkép; Tervezés

A térinformatikainak is nevezett földrajzi információs 
rendszerek (GIS) mára már az élet minden területén 
jelen vannak, s egyre nagyobb szerepet játszanak 
a közszolgálatban, a tervezésben, a közösségfej-
lesztésben és a közösségi részvételben is. Az ilyen 
rendszerek legnagyobb előnye, hogy kombinálják 
a több forrásból származó karakteres és vizuális in-
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formációkat, és mindezeket intelligens térképeken 
és diagramokon, integráltan ábrázolják. A különböző 
adatforrások több rétegű összevonása alkalmas más-
hogy nehezen észlelhető és ábrázolható kapcsolatok 
és mintázatok feltárására. Míg a felsőoktatási és tu-
dományos könyvtárak oktatás- és kutatástámogatásra 
használják a technológiát, a közkönyvtári szférában 
a térinformatikai rendszerek elősegíthetik a helyi 
identitás erősítését, a tanulástámogatást, valamint a 
használói visszajelzések alapján történő gyűjtemény-
fejlesztést és rendezvényszervezést.
A Utah Valley Egyetem kutatása a térinformatikai 
rendszerek használatának és ismeretének jellemzőit 
vizsgálta az Egyesült Államokban. A kutatás hipo-
tézise az volt, hogy a szakkönyvtárakkal szemben a 
közkönyvtárak kevésbé használnak földrajzi infor-
mációs rendszereket. Az előfeltevés alátámasztása 
érdekében online kérdőíves módszerrel kívánták 
megvizsgálni az amerikai közkönyvtárak méret és 
összbevétel szerint reprezentatív, 2590 elemes min-
táját. 240 értékelhető válasz érkezett. A válaszadók 
72%-a állítása szerint nem volt járatos a térinformati-
kai rendszerek területén. Arra a kérdésre, hogy a GIS 
önkormányzati vagy állami szintű felhasználása érin-
ti-e az intézményeiket, a kis és közepes költségveté-
sű könyvtárak elenyésző hányada válaszolt igennel, 
és még a nagyobb könyvtáraknak is csak a 40%-a 
nyilatkozott így. A megkérdezett könyvtárak 52%-a 
arról sem tudott, hogy a helyi vagy állami hatóságok 
egyáltalán használnak-e földrajzi információs rend-
szereket munkájuk során.
A közkönyvtárakban a térinformatikai rendszerek-
kel kapcsolatos szakirodalmi források és szoftverek 
száma is marginálisnak bizonyult. A Google Maps 
és Google Earth szolgáltatásokon kívül többnyire 
nem elérhető olyan földrajzi információs rendszer, 
amelyet az olvasók is használhatnának, és a vizsgált 
közkönyvtáraknak mindössze 9%-a rendelkezett 
térinformatikai információk lekérdezésére alkalmas 
külön számítógépes munkaállomással vagy dedikált 
térrel.
A felmérés tanúsága szerint az online útbaigazítás 
messze a leggyakoribb használati mód a közkönyv-
tárakban, a Google Maps alkalmazásával. A második 
helyen az ingatlanok és tulajdonviszonyok utáni ér-
deklődés állt, de említés szintjén felmerültek az üzleti 
célok, a várostervezés és az iskolai projektek is.
A térinformatikai rendszerek felhasználásának akadá-
lyaként a válaszadók legtöbbször a magas költségeket 
és a használók érdektelenségét jelölték meg, de sokan 

említették a könyvtárosok tájékozatlanságát, valamint 
a személyzet és a tréningek hiányát is.
Könyvtári menedzsmentre és tervezésre a válaszadók 
többsége nem használ térinformatikai rendszereket, 
és 1-től 5-ig tartó skálán is alacsony pontszámokat 
kaptak a kérdőívben felsorolt lehetséges szempontok 
(létesítménymenedzsment, piackutatás, logisztika, di-
gitális térképkészítés, hosszú távú stratégiaalkotás).
Az eredmények igazolták a várakozásokat a térinfor-
matika közkönyvtári kihasználatlanságáról. A kutatók 
az ilyen rendszerek könyvtári felhasználását gátló 
tényezők mérséklésére elsősorban mind a könyvtá-
rosok, mind a használók tájékozottságának növelését 
javasolják célirányos képzések segítségével. A cikk 
indítványozza a szakkönyvtárak és a közkönyvtárak 
együttműködését, végezetül felsorol térinformatikai 
rendszerekkel kapcsolatos online elérhető forrásokat 
is (pl. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GIS_
data_sources; https://library.stanford.edu/research/
stanford-geospatial-center/additional-resources).

(Bódog András)

Lásd még 143, 148, 170, 182, 193

Megyei könyvtárak
Lásd 164, 193

Városi könyvtárak

162/2019

AnDerSen, Asger: Danska modeller i tre storlekar In: 
Biblioteksbladet. – 104. (2019) 5., p. 36-37.

Dán könyvtármodell – három méretben

enteriőr; Feladatkör; Fiókkönyvtár; Kettős funkciójú
könyv tár; könyvtárépítés, berendezés; könyvtárépület 
-közművelődési; Könyvtártelepítés; Tervezés; Városi
könyv tár

Koppenhágában felmérést készítettek arról, hogy 
milyen közkönyvtári szolgáltatásokra van szükség 
a városi könyvtári hálózatban. Rendkívül előnyös 
körülmény, hogy a helyi lakosságon belül jelentős 
számarányt képviselnek a 20–39 év közöttiek, s a 
becslések szerint így a könyvtárba járó kisgyerme-
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kes családok, illetve a gyermek- és ifjúsági korosz-
tály aránya is növekedni fog. Számolni kell továbbá 
a bevándorlók beilleszkedésének segítésével, illetve 
kiszolgálásuk igényével is. A tervezési munka során 
három különböző fiókkönyvtári prototípust vázoltak 
fel abból a célból, hogy a jövőben a városlakók igé-
nyeihez illeszkedő könyvtári szolgáltatásokat tudja-
nak nyújtani.
Az első, legkisebb típus 300 m2 összterületű, s a pro-
filkönyvtár elnevezést kapta. Ezek legfőképp olyan 
könyvtárak lesznek, amelyeket vonzó közösségi te-
rekben képzelnek el, például kávézókban, parkok-
ban, bevásárlóközpontokban. Fontos jellemzője e 
típusnak, hogy a könyvtári tér minél rugalmasabban 
formálható legyen egy meghatározott szűkebb cél-
csoport (pl. tanulók, kisgyermekes családok) szá-
mára. Az állomány a rendelkezésre álló tér 30%-át 
foglalná el, az általános olvasói tér 15%-ot, az előtér 
8%-ot, az alapterület többi része (közel fele) pedig 
az adott célcsoportok helyi igényei szerint kerülne 
kialakításra. Az irodák, munkaszobák céljára 42 m2-t 
különítenének el.
A középső típus mérete az előbbi duplája, 600 m2. 
Ezeknek a több közintézményt „összehozó” könyv-
táraknak a helyi társadalmi élet formálóiként szán-
nak fontos szerepet. Helyet kaphatnak a falaik között 
közigazgatási ügyfélszolgálati tevékenységek, illetve 
főként kultúrházakra jellemző közösségi funkciók 
is. Emellett maga a könyvtár is lehet általánosabb 
közigazgatási, kulturális terek részegysége. Olyan 
vegyes funkciójú iskolai könyvtárak is létrehozhatók, 
melyek egyben a városi könyvtári hálózat részei is, 
egyaránt szolgálva műhelyként a pedagógiai innová-
ció számára, vonzó helyként a diákoknak, továbbá az 
iskola környékén lakók is igénybe vehetnék őket. Az 
összterület 28%-a lenne a gyűjteményé, 23%-a lenne 
tanulói tér, közel 10%-a szolgálná az oktatást, ugyan-
csak 10%-ot tenne ki az általános olvasói tér, 13%-nyi 
terület adna otthont különféle előadóművészeti pro-
dukcióknak, mintegy 7% szolgálná a gyermekeket, 
illetve 7% lenne az előtér részesedése. E könyvtártí-
pusban az irodák 103 m2-t foglalnának el.
A legnagyobb típus 1200 m2-es alapterületével egy 
klasszikus, nagy fiókkönyvtár. Változatos feladatkö-
reivel a helyi társadalom kedvenc találkozási pontja, 
erős információs és közösségi centrum kíván lenni, 
kifejezetten számítva a környékre újonnan beköltö-
zőkre is. Az állomány a tervek szerint kb. az összterü-
let 24%-át foglalna el. Az általános olvasói és tanulási 
terek összevonva a terület mintegy 17%-át tennék ki. 
A könyvtári tér 15%-a szolgálna kávézóként, 5%-a 

kiállítóhelyként, 9%-ot kapna az előadóművészeti 
tér, ugyanennyit az oktatásra szolgáló terület, vége-
zetül 7%-ot tenne ki a gyermekkönyvtári tér, 4%-ot 
pedig az előtér. Ennél a könyvtártípusnál új elem a 
makerspace-ben zajló tevékenység: az alkotótér az 
összterület mintegy 10%-át foglalná el. Az irodák 
mérete a tervek szerint 158 m2 lenne.
Nagyon fontos cél, hogy a könyvtár egyaránt nyitva 
álljon a különféle generációkhoz, társadalmi csopor-
tokhoz és kultúrákhoz tartozó emberek előtt. Az új 
építésű központi fiókkönyvtárak lendületet adhatnak 
egy-egy városrész fejlődésének, hiszen ezeken a he-
lyeken az információs igények kielégítése mellett a 
lakosság kreatív energiái is kibontakozhatnak.

(Németh Márton)

Lásd még 150, 178, 193, 201

Komplex intézmények
Lásd 162

Tudományos és szakkönyvtárak

163/2019

SieGFrieD, Doreen: 100 Jahre zBW : entwicklungsetap-
pen einer Wissenschaftlichen Bibliothek In: BuB. – 71. 
(2019) 2-3., p. 150-155.
res. angol és francia nyelven

100 éves a zBW – leibniz Gazdasági információs köz-
pont:egytudományoskönyvtárfejlődésénekszakaszai

könyvtártörténet -nemzeti; kutatás információellátása; 
országos szakkönyvtár -közgazdaságtudományi; Tudo-
mányos és szakkönyvtárak

2019. február 1-jén ünnepelte megalapításának 100. 
évfordulóját a (korábban Német Központi Közgaz-
dasági Könyvtárnak nevezett) ZBW – Leibniz Gaz-
dasági Információs Központ; a cikk az elmúlt száz év 
könyvtártörténetét tekinti át. Az 1919-ben kis intézeti 
könyvtárként nyolc alkalmazottal alapított és a Világ-
gazdasági Intézet részeként működő ZBW ma már 
független közjogi alapítvány és a Leibniz Társaság 
tagja, 300 munkatárssal, kutatási részleggel és a világ 
minden részéről való együttműködő partnerekkel.
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Hosszú és eseménydús évek után a ZBW 2010-ben új 
korszakába lépett. Az informatikai szakember, Klaus 
Tochtermann igazgatóvá történő kinevezése után a 
ZBW a számítástechnikai és informatikai alkalma-
zott kutatásokra kezdett koncentrálni annak biztosí-
tása érdekében, hogy az intézmény infrastruktúrája 
a legújabb tudományos eredményeken alapuljon. 
Eközben a kieli Christian Albrecht Egyetem pro-
fesszorai és egy doktoranduszokból álló nemzetközi 
csoport Klaus Tochtermann vezetésével azt a kér-
dést vizsgálják, hogyan változtatja meg a tudomány 
digitalizációja a kutatás és publikálás folyamatát. A 
ZBW tudománypolitikai tanácsadást is nyújt ezen 
a téren országos és nemzetközi szinten egyaránt. A 
ZBW saját kutatásai nemzetközi hálózatba ágyazva 
valósulnak meg. Főbb együttműködési partnerei az 
EU nagy projektjei, a Német Kutatási Alap (DFG) és 
a Német Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF) 
projektjei, valamint a Leibniz Open Science Kuta-
tási Hálózat résztvevői közül kerülnek ki. A ZBW 
többször megkapta a LIBER innovatív könyvtári 
szolgáltatásokért nyújtott díját. 2014-ben a Német 
Könyvtári Szövetség (dbv) által alapított innovációs 
díjat, „Az év könyvtára” címet nyerte el. Az indoklás 
szerint a ZBW radikálisan modern könyvtár, melynek 
a használók és az innováció iránti elhivatottsága más 
könyvtárak számára is példaként szolgálhat.

(Autoref. alapján)

Lásd még 148, 165, 184, 185, 187

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

164/2019

kuSBer, eberhard: ein erlebnis-, lern- und inspirations-
ort : die TechnoTHek in erfurt – erfolgsmodell mit zukunft 
In: BuB. – 71. (2019) 1., p. 25-27.

egy élmény-, tanuló- és inspirációs központ: az erfurti 
TechoTHeK–sikeresmodellajövőszámára

egyesület -rokon területen; együttműködés -helyi; esz-
köztár; ifjúsági és gyermekkönyvtár; információtechno-
lógia; Megyei könyvtár; oktatás információellátása; ren-
dezvény

2016. augusztus 24-én nyílt meg az Erfurti Regionális 
és Városi Könyvtár gyermek- és ifjúsági könyvtárá-
nak TechnoTHEK elnevezésű részlege. A projektet a 

Német Mérnökök Egyesületének (Verein Deutscher 
Ingenieure, VDI) Türingiai Tartományi Szövetsé-
gével (Landesverband Thüringen) közösen hívták 
életre; a cikk a célkitűzéseket és az immár kétéves 
működés során szerzett tapasztalatokat osztja meg.
A VDI fontosnak tartotta, hogy a gyerekek érdek-
lődését minél korábban felkeltsék a matematikai, 
informatikai, természettudományi és műszaki (né-
met rövidítéssel: MINT) területek iránt, és hogy 
már a legkisebbek is az ilyen irányú kompetenciá-
kat fejlesztő képzésekben részesüljenek, túlmutatva 
a puszta eszközhasználaton. A könyvtár pedig azt az 
értéktöbbletet, élményt, inspirációt ítélte kiemelke-
dőnek, amit a látogatók a játszva tanulás során sze-
rezhetnek könyvtári környezetben. A végeredmény 
magáért beszél: napi közel 2000 fős látogatottságával 
a TechnoTHEK a legkeresettebb iskolán kívüli mű-
velődési intézménnyé vált Erfurtban.
A VDI 2017 folyamán fokozatosan bővítette az elér-
hető eszközkészletek körét: a 0–4 éves korosztály – 
elsősorban szombatonként, szülei és nagyszülei társa-
ságában – együtt játszhat LEGO és fa építőjátékokkal 
(pl. BRIO: https://www.brio.de/); elektronikai és fém 
építőelemekkel (pl. Kosmos: https://www.kosmos.de/
experimentierkaesten/), oktatási segédeszközökkel 
(pl. Fischertechnik: https://www.fischertechnik.de/
de-de), a Spectra „kutatódobozaival”, vagy akár ki-
próbálhatják azt is, hogyan működik egy mikroszkóp. 
Mindezt a tanulási folyamatot az életkornak megfe-
lelő ismeretterjesztő könyvek is támogatják.
A kisgyermekeken túl a TechnoTHEK számos más 
korcsoportot is vonz. Az ún. VDIni-Clubot a 6–12 
éveseknek hozták létre, emellett a fiataloknak szól 
a VDI-Zukunftspiloten program is, melyben közre-
működnek a VDI tagjai, illetve az Ilmenaui Műszaki 
Egyetem hallgatói is. Szerda délutánonként pedig az 
erfurti nagyszülői központ (Großelterndienst Erfurt) 
jóvoltából tartanak a generációkat a technika jegyé-
ben összehozó rendezvénysorozatot.
Amellett, hogy a részleg biztosítja a különböző kor-
osztályok tartalmas időtöltését, másik jelentősége, 
hogy az erfurti iskolák a TechnoTHEKben természet-
tudományos-műszaki órákat, projektnapokat és tanári 
továbbképzéseket tarthatnak. A könyvtár szoros kap-
csolatot ápol az Erfurti Egyetem Neveléstudományi 
Karával is: az általános iskolai tanárok képzése során 
félévenként két szemináriumra a könyvtárban kerül 
sor, a félév zárásaként a leendő pedagógusok pedig 
ezen a helyszínen tartanak órákat a gyerekeknek.
2017-ben az intézmény megpályázta „az év újítója” 
(Innovator des Jahres) címet a „nyilvános helyszí-
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nek és székhelyek” kategóriában. Azért nyerhette el 
a kitüntetést, mert német területen elsőként kötötte 
össze a mérnököket és a könyvtárakat az egész életen 
át tartó tanulás égisze alatt.
A könyvtár egyedülálló képzőhely lehet kicsiknek és 
nagyoknak, feltéve, ha a foglalkozásokhoz rendelke-
zésre áll megfelelő (műszaki és pedagógiai) szakér-
telemmel bíró személyzet; a TechnoTHEK-projekt 
során ezt jórészt külső forrásból, együttműködések 
révén biztosították. Az együttműködő partnerek köre 
és a finanszírozás kérdése a jövőben is kulcsfontos-
ságú. Ahhoz ugyanis, hogy az elektrotechnikát, ro-

botikát, energiagazdálkodást, 3D-s nyomtatást, prog-
ramozást magasabb szinten bemutassuk, tanítsuk, 
komoly szaktudásra van szükség, ami nem feltétlenül 
található meg helyben.

(Horváth Adrienn)

Lásd még 182

Iskolai könyvtárak

Lásd 148

Munkafolyamatok és szolgáltatások

Általános kérdések

165/2019

ScHWArz, Stephan: Bezahlen anytime and anywhere : 
e-Payment an der Bayerischen Staatsbibliothek In: Bibli-
otheks-Magazin. – (2018) 3., p. 58-62.

Fizetés bárhol, bármikor: elektronikus díjfizetés a bajor
állami könyvtárban

általános tudományos könyvtár; Bírság -kölcsönzésnél; 
Használó; Honlap; könyvtárhasználati díj; Térítéses szol-
gáltatás

A cikkben a Bajor Állami Könyvtár (Bayerische 
Staatsbibliothek, BSB) központi igazgatásának he-
lyettes vezetője a könyvtár új online díjfizetési szol-
gáltatásáról számol be, mely 2018. május 15-én in-
dult. Az első kísérletek az elektronikus fizetésre több 
mint tíz évvel korábbra nyúlnak vissza micropayment 
elnevezéssel, de az akkori technikai és jogi feltéte-
lek miatt a próbálkozások sorra zátonyra futottak. A 
helyzet akkor változott meg, amikor 2015. december 
22-én kihirdették a bajor e-kormányzásról szóló tör-
vényt (BayEGovG), majd létrejött Regensburgban 
a Pénzügyi Hivatal elektronikus fizetési platformja, 
melyet minden állami intézmény használhat online 
tranzakciókra.
A BSB régóta szeretett volna bevezetni egy egysze-
rűen kezelhető, felhasználóbarát elektronikus fizetési 

módot, ugyanis a szabályzat szerint amennyiben a 
könyvtár olvasójának bármilyen tartozása van, nem 
kérhet ki, hosszabbíthat meg, kölcsönözhet és nem 
jegyezhet elő egy dokumentumot sem, illetve nem 
férhet hozzá licencelt folyóiratokhoz, adatbázisok-
hoz, sőt a wifi-hálózatot sem használhatja. Az ily 
módon zárolt használói fiókok feloldásához a leg-
utóbbi időkig a tartozást csupán a könyvtári ATM 
vagy banki átutalás segítségével lehetett rendezni. 
(Az első esetben be kell menni a könyvtárba, a má-
sodiknál valamennyi időbe telik, mire az összeget 
megkapja az intézmény.) Az igény az azonnali fize-
tés lehetőségére nyilvánvaló volt, ezért a BSB 2017 
elején újra napirendre tűzte az elektronikus fizetés 
bevezetését. Az volt a feladat – melynek megoldását 
egy többfős munkacsoportra bízták –, hogy az OPAC-
ba integráljanak egy olyan online fizetési funkciót, 
amely a fizetés után azonnal hozzáférést ad a BSB 
rendszeréhez és szolgáltatásaihoz, majd továbbítja 
az adatokat a könyvtár könyvelésének.
Ezután a szerző részletesen ismerteti a bajor e-kor-
mányzásról szóló törvényt és a regensburgi Pénzügyi 
Hivatal elektronikus fizetési platformját, majd azt, 
hogyan kapcsolták össze ez utóbbival a helyi rend-
szert, végül bemutatja, miként zajlik a fizetés a gya-
korlatban. Az új funkció már hibátlanul működik, de 
pillanatnyilag csak MasterCardot, Visát és a PayPalt 
lehet használni.

(Murányi Lajos)

Lásd még 162, 206



480 Könyvtári Figyelõ 2019/3

Állomány, állományalakítás

166/2019

kolenDo, Joanna: reference analytics as an unexpect-
ed collection development tool. – Bibliogr. In: collection 
management. – 44. (2019) 1., p. 35-45.

A referensz adatok elemzése mint az állományalakítás 
„váratlan” eszköze

adatfeldolgozás;állománygyarapítás;Felsőoktatásikönyv-
tár; igény; Statisztika; Szoftver; referensz; Tájékoz ta tó 
mun ka

A Springshare cég LibAnswers rendszerének része-
ként működő RefAnalytics különböző statisztikai 
adatok követésére szolgáló eszköz, ám a Chicagói 
Állami Egyetem Könyvtára elhatározta, hogy az ál-
lománygyarapítás területén is alkalmazza: a hiányzó 
dokumentumok újbóli megrendelésére, a változatos 
témájú régebbi könyvek újabb kiadásainak megvá-
sárlására, valamint olyan új témákról/területekről 
szóló könyvek megrendelésére, amelyeket a könyv-
tár addig még nem szerzett be. A cikk ismerteti a 
begyűjtött adatok különböző típusait, illetve azt a 
módszert, ahogyan az adatokat állománygyarapítási 
célokra használták fel.

(Autoref.)

167/2019

Monroe-Gulick, Amalia – currie, lea – ForSToT-
Burke, corinne: WorldShare collection evaluation : a 
case study. – Bibliogr. In: Technical services quarterly. – 
36. (2019) 1., p. 1-17.

állományelemzés a WorldShare collection evaluation se-
gítségével: esettanulmány

állományalakítás; állományelemzés; egybehangolt állo-
mányalakítás; Felsőoktatási könyvtár; oktatás informá-
ció ellátása; Statisztika

2016 áprilisában a Kansasi Egyetem (KU) könyv-
tára egyéves előfizetést kezdeményezett az OCLC 
WorldShare Collection Evaluation (a továbbiakban: 
CE) nevű webalapú elemzőeszközre, amely az ál-
lományok egyedi jellemzőinek feltárására szolgál 
(a WorldCat teljes adatbázisának és meghatározott 
OCLC-tagkönyvtárak állományának tükrében). A 

projekt előzménye egy 2009/2010-ben, ugyaneb-
ben a könyvtárban lefolytatott vizsgálat volt a CE 
előző verziójának tekinthető WorldCat Collection 
Analysisszel. A korábbi tapasztalatok sem voltak 
kielégítőek (az okok: technikai problémák, rossz 
munkaszervezés, nehezen összevethető adatsorok 
stb.), emellett a szakirodalomban is több tanulmány 
számolt be problémákról és hiányosságokról az 
OCLC régebbi és újabb elemzőeszközével kapcso-
latban. A remélt pozitív hozadékok és a CE-nek az 
előzőhöz képest javított verziója miatt azonban a KU 
könyvtárában újra belefogtak a vizsgálatba, amelyet 
ezúttal egy projektmenedzser fogott össze.
Az eredeti tervek szerint az elemzés hat különböző 
könyvtár(csoport)hoz képest vizsgálta volna a KU 
állományát, ebből azonban végül csak két szempont 
valósult meg: a Tudományos Könyvtárak Egyesülete 
(ARL) „top 20” könyvtárával, illetve a Kansas Állami 
Egyetem (KSU) könyvtárával való összevetés.
A CE elemzőeszközre való előfizetés értelmében a 
projektmenedzser vezetésével jelentéseket kértek 
le az OCLC-től. A gyakorlatban azonban az OCLC 
technikai támogató szolgáltatása nem felelt meg az 
elvárásoknak: többször voltak kapcsolódási és le-
töltési gondok, a jelentések gyakran egy nap helyett 
pár hetes átfutással vagy egyáltalán nem érkeztek 
meg, nem az előre megadott partnerkönyvtárakkal 
vetették össze az állományt, és előfordult, hogy a 
KU üres excel fájlokat kapott. Mindezek miatt az 
előfizetést körülbelül a projekt félidejénél lemond-
ták, így a kitűzött célok közül is csak kevesebb va-
lósulhatott meg.
A CE eszköz alkalmazása, mivel az OCLC-ben ka-
talogizált tételek számbavételén alapul, eleve torzí-
tott adatokkal dolgozik. Ami az e-könyveket illeti, a 
KU, miután 2009-ben előfizetett az Ebrary Academic 
Complete-re, számos e-könyvét nem katalogizálta, 
mivel a Primo segítségével biztosít hozzájuk elérést. 
A KSU ellenben 2015-ben váltott ugyanerre a gyakor-
latra, ezért a katalógusában – megtévesztő módon – 
több e-könyv szerepel. Nehézségeket okozott az 
elemzés során a kiadók kezelése is a névváltozások 
és összeolvadások miatt. További problémát jelentett, 
hogy a CE nem tudja vizsgálni az időszaki kiadvá-
nyok köteteit, így a felsőoktatásban oly fontos szak-
folyóiratok elemzése szinte lehetetlen, ami tovább 
torzítja a tudományterületek szakirodalmi ellátottsá-
gának összehasonlítását. Az elemzőeszköz emellett a 
tudományterületenkénti kategorizálásra van beállítva, 
így az interdiszciplináris szakterületek felmérésére 
sem alkalmas. Végezetül fontos leszögezni, hogy a 



481Könyvtári Figyelõ 2019/3

KU különgyűjteményeinek jó része nem található 
meg az OCLC-ben (kormányzati dokumentumok, 
térképek, mikrofilmek, kéziratok stb.).
Az állományelemzést végül a formátum, a nyelv, a 
megjelenési év, a kiadó és a témakör szempontjából 
végezték el. A főbb eredmények a következők:

A KU–KSU összehasonlítás mérlege, hogy a KU  –
erősebb földtudományi és bölcsészettudományi 
gyűjteménnyel rendelkezik, míg a KSU nagyobb 
mezőgazdasági gyűjteménnyel bír. A leginkább 
átfedésben lévő területek az állomány tekinteté-
ben a természet- és műszaki tudományok. A két 
halmaz különbsége, azaz a KU egyedi állomány-
része a KSU-hoz képest nagyobb arányban tar-
talmaz idegen nyelvű szakirodalmat.
Az ARL kiválaszott könyvtáraihoz képest a csak  –
a KU könyvtárában meglévő tételek 48%-a ide-
gen nyelvű; tematikailag ezek az „egyedi” cí-
mek elsősorban a bölcsészettudományokhoz 
tartoznak.
Csak a KU-t vizsgálva a CE segítségével nyil- –
vánvalóvá vált, hogy a monográfiák átlagos és 
medián kiadási éve az 1970-es, ’80-as évekre 
esik. A kiadók szerinti elemzés kimutatta, hogy 
néhány domináns szereplő szinten minden tu-
dományterületen jelen van; az egészségtudomá-
nyok, valamint a természet- és műszaki tudomá-
nyok terén pedig nagyobb részesedéssel képvi-
selteti magát néhány kiadó. Továbbá az adatok 
szerint a monográfiák beszerzése 2010 és 2015 
között 15%-kal csökkent, jórészt az intézményt 
érintő megszorítások miatt.

Összességében igazolódott, hogy a KU könyvtárának 
fő erőssége és egyedisége az idegen nyelvű irodalom 
gyűjtésében érhető tetten, de a jövőben tekintettel kell 
lenni az egyes egyetemi szakok és programok meg-
szorítások miatti leépítésére az állomány fejlesztése 
során. A KU és a KSU között érdemes lenne elmé-
lyíteni az állományalakításban való együttműködést, 
mégpedig tematikus, nyelvek szerinti vagy akár ki-
adók szerinti további specializálódással, az így épített 
állományokat pedig könyvtárközi kölcsönzéssel tenni 
elérhetővé egymás használói számára. Az állomány 
értékelését emellett új adatok gyűjtésével (DDA-
programok, automatikus könyvmegrendelések, köl-
csönzési és használati mutatók) kellene finomítani.

(Szabó Piroska)

Lásd még 143, 180, 190

Állományvédelem
Lásd 158, 177, 203

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

168/2019

léGer, Danielle: l’histoire du théâtre à Montréal racon tée 
sur le web par BAnQ et trois universités québécoises. – 
Bibliogr. In: Documentation et bibliothèques. – 65. (2019) 
1., p. 37-45.
res. angol nyelven

Montréali színháztörténet a weben elbeszélve a Québeci 
nemzeti könyvtár és levéltár (BAnQ) és három québeci 
egyetem jóvoltából

együttműködés -helyi; Helyismereti munka; Kiállítás;
Kulturális örökség; Különgyűjtemény; Levéltár; nemzeti
könyvtár; Portál

2015 óta a Québeci Nemzeti Könyvtár és Levél-
tár (BAnQ) negyven, 1825 és 1930 között alapított 
montréali színházi játszóhely történetének vizuális 
elbeszélését hozta tető alá. E kulturális helyszínek 
kultúr-, társadalom- és gazdaságtörténetére irányu-
ló eme kutatási-ismeretterjesztési projekt – szoros 
együttműködésben négy partnerrel három québeci 
egyetemről – az intézmény gyűjteményeire és le-
véltári fondjaira támaszkodik. A szerző bemutatja a 
projekt indulásakor fennálló körülményeket, majd 
kontextusba helyezi az efemer nyomtatványok és 
a képek felhasználását a történettudományi és do-
kumentációs gyakorlatok fejlődésének tükrében. 
Tárgyalja az egyetemi szférával, jelesül a Québeci 
Montréali Egyetemen (UQAM) működő, Montréal 
történetét és kulturális örökségét kutató műhellyel 
(Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal) 
való együttműködés jellegét. Egyaránt kitér az ingye-
nes webes platformok, mint a Historypin és a Story 
Maps igénybevételére, valamint a projekt dokumen-
tációs és tudományos hozadékaira is.

(Autoref.)

Lásd még 174
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Raktározás

169/2019

GiFFin, Meredith – HuHn, kirsten – HArlAnD, Andréa: 
Temporary book storage using a document management 
company. – Bibliogr. In: collection management. – 44. 
(2019) 1., p. 46-68.

akönyvekátmenetiraktározásaegydokumentumkezelő
cég alkalmazásával

állomány használata; átépítés; Bérmunka kiadása; Fel-
sőoktatásikönyvtár;Költözés;Költségvetés;raktározás;
Tervezés

A felújításokon áteső könyvtárak számára komoly ki-
hívást jelent egy alkalmas átmeneti raktározási helyet 
találni a könyvek számára és biztosítani hozzájuk a 
hozzáférést. Jelen cikk ismerteti, hogyan alkalmazott 
egy felsőoktatási könyvtár egy dokumentumkezelés-
sel foglalkozó céget 430 000 könyv 8 hónapig való 
tárolására és a kérésre történő dokumentumszolgál-
tatás fenntartására. A lefedett témák magukban fog-
lalják a kereskedelmi célú raktározási cég kiválasz-
tását, amely rendelkezik saját dokumentumkereső- és 
visszaosztó szolgáltatással; a távoli raktárba való 
költözés és visszaköltözés részleteit; a szolgáltatás 
beillesztését a könyvtári munkafolyamatok közé; 
a kommunikációt és a használói visszajelzéseket; a 
könyvek használatát a raktározási időszak alatt; az 
összesített költségeket; végül a tapasztalatokból le-
vont tanulságokat.

(Autoref.)

Lásd még 203

Feldolgozó munka

170/2019

BAnFi, elisa – GAuDinAT, Arnaud: Public libraries in 
Switzerland : rDA and the FrBrization watershed. – 
Bibliogr. In: library management. – 40. (2019) 1/2., p. 
98-112.

közkönyvtárak Svájcban: az rDA és az FrBr vízválasztója

dokumentumleírásiszabályzat;együttműködés-nemzet-
közi; Feldolgozó munka; könyvtári hálózat; középtávú 
terv;Közművelődésikönyvtár

Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogyan vesz-
nek részt a svájci közkönyvtárak abban a normatív 
forradalomban, amely az új katalogizálási szabály-
zatokhoz, úgymint az RDA-hoz és a katalógusok 
FRBR-nek való megfeleltetéséhez kapcsolódik.
Félig strukturált interjúk révén a cikk elemzi a sváj-
ci közkönyvtárak jelenlegi helyzetét a „bibliográfiai 
átállás” kérdésében, a genfi városi könyvtári hálózat 
esettanulmányát felhasználva.
Svájcban a könyvtári hálózatok föderális és több-
nyelvű struktúrája növeli azon szervezeti jellegű 
akadályokat, melyek az új katalogizálási elvek és 
formátumok bevezetése előtt állnak. Helyi szinten 
a svájci városi könyvtáraknak kell megküzdeniük 
ezzel az összetett problémával, annak érdekében, 
hogy átalakíthassák működési kereteiket, valamint 
versenyképes és hatékony szolgáltatásokat nyújthas-
sanak használóiknak.
Aszerint, hol húzzuk meg a technológiai vízválasz-
tókat, a tanulmány hat lehetséges forgatókönyvet is-
mertet, illetve a katalogizálási szabványokra és sza-
bályokra gyakorolt hatásaikat vázolja fel az elemzett 
esettanulmányra vonatkozóan.
A cikk azt is megmutatja, hogy a technológiai és el-
méleti újításokat a tényszerű szervezeti és adminiszt-
ratív megkötések tükrében kell végrehajtani, főleg a 
nyilvános könyvtárak esetében.
A szerzők gyakorlati és elméleti síkon elemzik, 
hogy – különösen Svájcban – hogyan tette a nyilvá-
nos könyvtárak számára a stratégiaalkotást bonyo-
lultabbá a közigazgatási szintek és a nyelvterületek 
sokfélesége.

(Autoref.)

171/2019

Jin, Qiang – kuDeki, Deren: identity and access man-
agement for libraries. – Bibliogr. In: Technical services 
quarterly. – 36. (2019) 1., p. 44-60.

Azonosítás és hozzáférés: authority control a könyvtárakban

Besorolási adatok egységesítése; egyetemi könyvtár; 
Feldolgozó munka; Formátum -gépi; Munkafolyamat; 
online katalógus; Személynév; Szoftver; Testületi név

A hatékony könyvtári információkeresés alapját 
hosszú évtizedek óta a besorolási (authority) adatok 
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alkalmazása jelenti. A személy- és testületi nevek, 
földrajzi nevek, valamint címek szigorú szabályok 
szerint egységesített formái biztosítják, hogy a hasz-
náló számára minden releváns forrás visszakereshető 
legyen. A kapcsolt adatok (linked data) világában 
az authority funkciót, vagyis az egy entitásról szóló 
állítások összegyűjtését az egységes forrásazono-
sító (URI) látja el. Ahhoz azonban, hogy az RDF-
konverzió után következetes adathalmaz jöjjön létre, 
ahol ugyanazon entitás (pl. egy személy) mindenkor 
ugyanazt az azonosítót viseli, elengedhetetlen az 
authority adatokkal végzett lelkiismeretes és körül-
tekintő munka.
Észak-Amerika egyik legnagyobb egyetemi könyvtá-
rában, a University of Illinois at Urbana-Champaign 
Libraryben éveken keresztül nem végeztek sziszte-
matikus autorizálási munkát, a bibliográfiai rekordok 
adatmezőiben a besorolási adatok nem rekordkapcso-
latként, hanem egyszerű karakterláncként (stringként) 
álltak rendelkezésre. 2015-ben egy néhány fős mun-
kacsoport alakult a könyvtárban, amelynek fő felada-
ta e stringek felkutatása, valamint kapcsolt besorolási 
rekordokkal történő helyettesítése volt.
A több millió bibliográfiai rekordot érintő munka 
három fontosabb fázisra oszlott. Az első fázisban 
egy SQL-lekérdezés segítségével listába gyűjtötték 
azokat a személy- és testületi neveket, amelyek see 
(lásd) megjelöléssel szerepeltek valamely bibliográ-
fiai rekordban; a lekérdezés visszaadta a rekordok 
lokális, valamint OCLC-rendszerbeli azonosítóját 
is (ez utóbbira egy kiegészítő ellenőrzési folyamat 
miatt volt szükség). A második lépésben ezeket a 
karakterláncokat összevetették a VIAF névterében 
tárolt adatokkal, erre a célra az adatbázis által kínált 
API-kat (AutoSuggest, SRU Search) vették igénybe. 
A VIAF által javasolt találatok közül a megfelelőt 
az ún. Levenshtein-távolság kiszámítása alapján vá-
lasztották ki – ez a mérőszám mutatja, hogy az egyik 
karaktersortól a másikig hány karakter cseréjével, 
illetve betoldásával lehet eljutni. Nyilvánvaló, hogy 
kis távolság esetén vélhetően megegyezik a lokális 
rekordban, valamint a VIAF-ban leírt entitás, azaz 
személy vagy testület.
Fontos kritérium volt még, hogy a kiválasztott sze-
mély- vagy testületi névnek létezzen Library of 
Congress Control Numberje (LCCN) is. Erre az azo-
nosítóra épült ugyanis a harmadik fázis, amelyben az 
LCCN alapján kijelölt authority-rekordokat egyen-
ként lekérték a Kongresszusi Könyvtár névteréből, 
s minden névstringet rekordkapcsolatra cseréltek az 
érintett bibliográfiai rekordokban. Természetesen 

amennyiben a túl nagy Levenshtein-távolság miatt 
az egyezés nem volt biztonságosan megállapítható, 
a szoftver által tett javaslatokat „emberi szemmel” 
vizsgálták meg.
Az AutoSuggest API használatánál külön kihívást 
jelentett a keresőkérdés helyes megfogalmazása; 
körültekintően kellett bánni a névelemekben előfor-
duló vesszőkkel, nagykötőjelekkel, az átírásokban 
előforduló diakritikus jelekkel, valamint alaposan 
meg kellett fontolni, hogy a VIAF-nak továbbított 
kérdés hány almezőt tartalmazzon: a túlspecifikálás 
könnyen sikertelen keresést, míg az alulspecifikálás 
zajos találati halmazokat eredményezett.
A komplex, emberi és gépi munkát is igénybe vevő 
folyamat eredményeként körülbelül 300 ezer egysé-
gesítetlen, vagy épp gépelési hibával rögzített név-
előfordulást sikerült azok szabványosított, egysége-
sített alakjára cserélni, ami a remények szerint a mi-
nőségi, jól használható kapcsoltadat-szolgáltatásban 
is az intézmény hasznára válik.

(Hubay Miklós)

172/2019

PřIbyLoVá, Jarmila: Implementace katalogizačních
pravidelrdavČeskérepublice.–bibliogr. In:Knižnica.
– 19. (2018) 4., p. 24-27.

Az rDA implementálása csehországban

Dokumentumleírási szabályzat; Feldolgozó munka; For-
mátum -gépi; Gépi dokumentumleírás; nemzeti könyvtár

Az 1990-es évektől Csehországban az angol-ame-
rikai katalogizálási szabályzat második kiadását 
(AACR2R) alkalmazták. A szabályzat széleskörűen 
elterjedt, összhangban állt az ISBD szabványcsalád-
dal, a gépi adatcsere-formátumokkal, ami a cseheknél 
kezdetben az UNIMARC, a nemzeti könyvtárban 
2005 óta a MARC 21 volt. A nemzeti könyvtárban 
több katalogizálási munkacsoport működik, ame-
lyek dokumentumtípusonként (könyvek, időszaki 
kiadványok, sorozatok, speciális dokumentumok, 
részdokumentumok stb.) országosan összehangol-
ják tevékenységüket a többi könyvtárral. A nemzeti 
könyvtár a szabályzatok aktualizálása mellett mindig 
közzétette honlapján az ún. Katalogizálási szabályok 
című oldalt is a bonyolultabb katalogizálási problé-
mák kezelésére.
Az AACR2R aktuális új verziója kezdetben AACR3, 
később RDA (Resource Description and Access) né-
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ven lett ismert. Az angolszász országok, majd 2011-
től a német nemzeti bibliográfia is átvette a szabályo-
zást. Az RDA-t úgy alakították, hogy megfeleljen az 
FRBR (Functional Requirements for Bibliographic 
Records) modellnek. Előzetes változata 2008-ban 
jelent meg, az első hivatalos verzió pedig 2010-ben, 
melynek teszteléséhez számos ország csatlakozott. 
2011-ben némi módosítás után az RDA-t a gyakor-
latban is alkalmazni kezdték.
Az RDA bevezetésére és az alapdokumentumok 
előkészítésére a cseh nemzeti könyvtárban héttagú 
munkacsoport alakult. Nyomon követték a szabály-
zat fejlődését, majd 2013. november 11-én döntés 
született az RDA-ra való átállásról. Kidolgoztak egy 
ajánlást az eddig UNIMARC-kal dolgozó könyvtárak 
számára a MARC 21-re való áttéréshez. Az átállás-
sal érintett bibliográfiai leírásokban és a besorolási 
(authority) rekordokban bekövetkező alapvető vál-
tozásokról összehasonlító elemzést készítettek. Meg-
valósult az RDA minimális, ajánlott elemkészletének 
(core elements) összeírása: ez azoknak az adatoknak a 
köre, amelyek lehetővé teszik a dokumentum azono-
sítását és a közös katalógusba való beillesztését. Ké-
szült egy ütemterv az RDA-ra való áttérésről, amely-
nek megfelelően 2014 folyamán a weben közzétették 
a bibliográfiai leírás módszertanát, majd a MARC 21 
formátum kiegészítéseinek fordítását, emellett meg-
valósult a könyvtári rendszerek technikai előkészíté-
se (új mezők bevezetése) és az újonnan katalogizált 
dokumentumok elérésének tesztelése, 2015 tavaszán 
pedig elkezdődött az érintett könyvtárosok oktatása 
az RDA-ra. A program fontos része volt a cseh közös 
katalógus alkalmassá tétele az új, RDA-val leírt re-
kordok fogadására. 2013‒2014 folyamán valameny-
nyi cseh könyvtárba eljuttatták az információkat. A 
beiskolázás 2015-től fokozatosan történt meg, első 
körben a nagy területi és országos könyvtárak, majd 
a felsőoktatási és szakkönyvtárak munkatársai vettek 
részt a képzésen. E-learning kurzusokat is indítottak, 
így 2015. május 1-től minden cseh könyvtárban az 
RDA szabályai szerint kezdtek katalogizálni.
Jelenleg a korábban katalogizált dokumentumok egy 
része az ún. porosz instrukciók, illetve az AACR2R 
szerint készült, az újabbak pedig RDA-val. A csehek 
nem használják az ún. hibrid rekordokat, amelyek 
ötvözik az AACR2R és az RDA mezőit. Egyetlen 
kivétel az a terület, ahol a kettő megfeleltethető: az 
egységesített besorolási adatok (személyek, testületek 
neve) köre, ezért az átállás során ezek a régi formá-
ban maradtak. A rekordfejben és a 040-es mező $e 
almezőjében felismerhető, hogy a rekord RDA-val 

vagy az előző szabályozás alapján készült. Csoportos 
javításokra nem mindig van lehetőség, ha egy mező 
adatai más mező(k)be kerülnek. Ahol kisebb kor-
rekciókkal megoldható volt a csoportos módosítás, 
ott éltek ezzel a lehetőséggel, például a születési és 
halálozási adatok leírásánál.
A cseh közös katalógus 2018 eleje óta csak olyan 
rekordokat fogad, amelyeket az RDA szerint katalo-
gizáltak. A szabályzat a nemzeti könyvtár honlapján 
RDA szerinti katalogizálás MARC 21 formátumban 
címmel érhető el. A kiegészítő anyagokat a könyv-
tárak a Katalogizálási szabályok című oldalon ta-
lálják meg.

(Prókai Margit)

Lásd még 154, 204

Katalógusok
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HerSeni,Johannes [etal.]:diebibliografischendaten
der Deutschen nationalbibliothek entfalten In: Dialog mit 
Bibliotheken. – 30. (2018) 1., p. 11-16.

anémetnemzeti Könyvtár bibliográfiai adatainak kiak-
názása

Gépi dokumentumleírás; Gépi információkeresési rend-
szer; nemzeti könyvtár; online információkeresés; online 
katalógus; Portál; Tárgyi feltárás; Tervezés

A Potsdami Főiskola (FHP) Urban Complexity Lab 
műhelyének kutatói és a Német Nemzeti Könyvtár 
(DNB) munkatársai használók bevonásával egy ki-
lenc hónapig tartó közös projektbe fogtak, amelynek 
eredményeképpen DNBVIS néven létrehozták egy 
kísérleti katalógusinterfész prototípusát. (Megtekint-
hető: https://dnbvis.fh-potsdam.de/.) A cél az volt, 
hogy a grafikus használói interfészeket újszerűen 
alkalmazzák a könyvtári bibliográfiai adatállomá-
nyok innovatív szolgáltatása érdekében. A kutatások 
a keresés és a megjelenítés integrálására irányultak, 
és arra, hogy a keresésbe való vizuális belépés milyen 
további feltárási lehetőségeket nyithat meg.
A DNBVIS három fazettát tartalmaz (idő, témák, 
személyek). A kezdőképernyő egy teljes idővonal 
mellett a húsz leggyakoribb témát és személynevet 
kínálja fel. Az egyes fazettákra vonatkozó informá-
ciók vizualizálva jelennek meg; az interaktív keresés 
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eredményei is ugyanitt, a lap alján férhetők hozzá. Az 
idő fazettáját tekintve egy idővonalon csúszka segít-
ségével választhatjuk ki a megjelenési évek keresett 
tartományát. A témák fazettájánál a tárgyszavakat, té-
macsoportokat és a Dewey-féle Tizedes Osztályozást 
vették figyelembe; a témák csempés elrendezésben, 
„kibontva” pedig hálóként vannak ábrázolva, ahol 
az egyes fogalmak együttes előfordulását az össze-
kötő vonalak vastagsága jelzi. A személyi fazettánál 
a legtöbbet szereplő nevek szófelhőben szerepelnek, 
az előfordulás gyakorisága pedig a betűmérettel ará-
nyos. A személyek és témák, illetve azok egyes ele-
mei további szűrőként is kiválaszthatók. A keresési 
eredményeknél a tételek minimális adatokkal jelen-
nek meg; a felsorolt művekre kattintva megnyílik 
egy részletesebb adatokat tartalmazó felület, a DNB 
katalógusához vezető linkkel.
A munka során a projekt első fázisában megvizsgálták 
a DNB állományát, annak összetételét, feltártságát és 
a használók igényeit. A használókat megfigyelték ke-
resés közben, és kérték, hogy tegyenek javaslatokat, 
a DNB munkatársaival pedig félig strukturált inter-
júkat készítettek. A szakembereket arról kérdezték, 
hogyan tudja egy adatvizualizációval gazdagított ka-
talógusinterfész megjeleníteni a DNB átfogó és sok-
rétű állományát. A katalógusban való keresést főleg 
akkor vélték eredményesnek, ha már előre megvan-
nak az elképzelések a releváns találatokról, és ehhez 
meg tudjuk adni a célravezető keresőfogalmakat. A 
keresési eredmények esetenként azért irrelevánsak, 
mert a DNB hatalmas állománnyal rendelkezik, és a 
feltárás minősége nem egyenletes.
A DNB munkatársai, az FHP hallgatói és a külső 
közreműködők számára szemináriumokat is tartot-
tak. Tematikájuk a következő volt: 1. áttekintés az 
állományról, belépés; 2. téma szerinti keresés; 3. 
személyre vonatkozó keresés; 4. idővel kapcsolatos 
és témára vonatkozó fejlesztések. Ezekkel a kérdés-
körökkel 3-4 fős csoportok foglalkoztak. Különböző 
segédanyagokat felhasználva igen sokféle vizuális és 
szöveges vázlatot készítettek. Nagy hangsúlyt kapott 
annak a megvitatása, hogy lehet kezelni a hatalmas 
adatmennyiséget, valamint hogyan teremthető egyen-
súly az áttekintő és a részletes megjelenítés között.
Az elemzések után az alábbi célokat tűzték ki a por-
tál kialakításához:

többféle használati módot kell lehetővé tenni  –
(egységes interfészről kezdeményezve, váltási 
lehetőséggel az áttekintő és a részletes ábrázo-
lás között);

a megjelenítést és a keresést integrálni kell (a vi- –
zualizálás adjon lehetőséget az állomány további 
feltárására, az összekapcsolásra, a keresőkérdé-
sek finomítására és adaptálására, továbbá ma-
radjon meg a szöveges keresés, de kiegészítve a 
vizuális lehetőségekkel);
a funkciókat és a fazettákat egyszerűsíteni kell  –
(ez a bibliográfiai adatok belső struktúrájára is 
vonatkozik; elsősorban a használók nagy része 
számára releváns adatok jelenjenek meg; a tartal-
mi feltáróeszközöket össze kell kapcsolni).

A vizuális interfész koncepcióját két, könyvtári szak-
értőkből és laikusokból álló fókuszcsoport, majd az 
FHP vizualizációs és interakciós szakemberei vitatták 
meg. Összességében jónak ítélték: főként akkor vél-
ték hasznosnak, amikor új témák feldolgozásáról és 
általános keresésekről van szó. Már ismert címek cél-
tudatos keresésére az interfész kevésbé alkalmas.
A három fazetta vizualizációja jól sikerült, a megjele-
nítés informatív és érthető, az interakció viszont még 
fejlesztendő. A jövőbeli tervezés során nem szabad 
az interfészt további szempontok szerepeltetésével 
túlterhelni, egyszerűségre kell törekedni.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 171, 200

Információkeresés
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BoGAArD, Tessel [et al.]: Metadata categorization for 
identifying search patterns in a digital library. – Bibliogr. In: 
Journal of documentation. – 75. (2019) 2., p. 270-286.

keresési mintázatok azonosítása egy digitális könyvtár-
ban a metaadatok osztályozásának segítségével

elektronikus könyvtár; Gépi dokumentumleírás; Gépi in-
formációkeresésirendszer;Használóiszokások;Időszaki
kiadványok gyűjteménye; Információkeresés; nemzeti
könyvtár; Vetületes osztályozás

A digitális könyvtárak számára hasznos, ha megért-
hetik, milyen módon keresnek egy gyűjteményben a 
használók. A keresési mintázatok vizsgálata segíthet 
a könyvtáraknak fejleszteni a felhasználói felületet, 
a gyűjteményszervezést és a keresési algoritmuso-
kat. Mindazonáltal a keresési mintázatok nagyban 
eltérhetnek a különböző gyűjteményrészekben. Jelen 
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kutatás célja az, hogy bemutassa, hogyan lehet azo-
nosítani ezeket a keresési mintázatokat egy jól gon-
dozott történeti hírlapgyűjtemény esetében, a létező 
metaadatokat alkalmazva.
A szerzők a kereséstörténeteket (search logs) vizsgál-
ták a gyűjtemény tartalmát leíró metaadatrekordokkal 
egyetemben, ez utóbbiakat pedig arra használtak, 
hogy a kereséstörténetekben a gyűjtemény különböző 
részeinek megfelelő részhalmazokat jelöljenek ki.
A kutatás azt mutatta, hogy a fazettás keresés túlsúly-
ban van a nem fazettáshoz képest az egyedi keresé-
sek, az eltöltött idő, a kattintások és a letöltések szá-
mát tekintve. A gyűjtemény különböző részeiben jól 
elkülöníthető keresési mintázatok figyelhetők meg, a 
történelmi korszakoknak, a földrajzi régióknak vagy 
a témaköröknek megfelelően.
A tanulmány először is részletes képet ad a keresési 
viselkedésről egy történeti hírlapgyűjteményben, a 
metaadatoknak a vizsgálatba való bevonása révén. 
Másodszor bemutatja, hogyan lehet a metaadatok 
osztályozását jól elkülöníthető keresési mintázatok 
elemzésére használni egy gyűjteményben.

(Autoref.)
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eVelHocH,Zebulin:Whereusers’findtheanswer:dis-
covery layers versus databases. – Bibliogr. In: Journal 
of electronic resources librarianship. – 30. (2018) 4., p. 
205-215.

aholahasználókmegtalálják,amitkeresnek:keresőfelü-
letek versus adatbázisok

adatbázis; elektronikus dokumentum; Felsőoktatási
könyvtár; Gépi információkeresési rendszer; Használó; 
on line információkeresés; relevancia; Statisztika

Az elektronikus források 2015 és 2017 közötti hasz-
nálatának felmérésére egy egyesült államokbeli fel-
sőoktatási könyvtárban elvégezték az Ex Libris Primo 
nevű keresőszolgáltatás (discovery layer) adatai és 
az adatbázisokra vonatkozó COUNTER-jelentések 
összehasonlító elemzését. A Primo esetében a kere-
sési és a hozzáférési adatokat, a COUNTER-nél az 
adatbázisokban való keresések, az eredményekre való 
kattintások, a rekordmegtekintések és a teljes szöve-
gű cikk-kérések számát vizsgálták. Az eredmények a 
COUNTER szerinti találati kattintások, rekordmeg-
tekintések és teljes szövegű cikk-kérések számának 
csökkenését mutatják, a Primóban eszközölt hozzá-

férési lépések enyhe emelkedése mellett. Ezzel pár-
huzamosan az adatbázisokban és a Primóban végre-
hajtott keresések száma valamelyest emelkedett, ami 
növelte a keresések arányát a hozzáférésre irányuló 
lépésekéhez képest; mindez arra enged következtet-
ni, hogy a használóknak nagyobb nehézséget jelent a 
releváns források azonosítása, vagy nem elérhetőek 
releváns források a keresett témákban.

(Autoref. alapján)
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MArcHionini, Gary: Search, sense making and learn-
ing : closing gaps. – Bibliogr. In: information and learning 
science. – 120. (2019) 1/2., p. 74-86.

Információkeresés,értelmezéséstanulás:csökkenőkü-
lönbségek

Gépi információkeresési rendszer; Használói szokások; 
információ; információkeresés; Terminológia; Web

Az információforrások nagy száma eleve digitális 
vagy digitalizált formában érhető el, aminek kö-
vetkeztében az információkeresés is gyökeresen 
megváltozott az elmúlt hatvan évben. A keresés sok 
tekintetben emlékezetünket és problémamegoldó ké-
pességünket támogató mentális mankóvá vált. Ahogy 
a keresőszolgáltatások élnek az új technológiák adta 
lehetőségekkel, úgy válik egységes egésszé az infor-
mációkeresés, az értelmezés és a tanulás folyamata.
A tanulás fogalma tág és történetileg is messzire 
nyúlik vissza, mivel többdimenziós állapotváltozás, 
amelynek fontos minőségi jellemzője, hogy az in-
formációk mennyire vésődnek be memóriánkba. Az 
információkeresés és a tanulás többnyire szándékos 
és előre meghatározott természetű, néha viszont nem 
várt módon változtat meg bennünket. Ezeknek a vál-
tozásoknak a természetét nagyban befolyásolja az in-
formációtechnológia, valamint az adatokhoz és infor-
mációs szolgáltatásokhoz való nyílt hozzáférés.
Az értelmezés (az információegységekre, a folyamat-
ban lévő információkeresésre való reflektálás) külö-
nösen meghatározó jelleggel bír az információkeresés 
közbeni tanulásban, továbbá meglevő ismereteinknek 
az információkeresésben való felhasználása terüle-
tén. Ilyen módon az értelmezés az információkeresés 
egyik összetevője, amely gyakran az információkere-
sés és a tanulás között is hidat képez. Mindeközben, 
ahogy az információkeresés interaktívabb lett, az 
értelmezés és a keresési folyamat kapcsolata is szo-
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rosabbá vált. A kereséshez hasonlóan az értelmezés 
ideiglenes vagy köztes lépés is lehet, amely aztán 
nem vezet tanuláshoz. Például nem akarjuk megta-
nulni egy távoli városban működő cég telefonszámát, 
mivel elég, ha azt meg tudjuk keresni.
Amikor interakcióba kerülünk információkkal, szá-
mos mentális készséget mozgósítunk, ilyen az össz-
pontosítás, a vizuális elemek megragadása, a dekó-
dolás, vagy akár a tolerancia a félreérthetőség és az 
információ figyelmen kívül hagyása iránt. Az infor-
mációkat továbbá azonosítás és következtetés útján 
össze kell vetnünk személyes tudásunkkal és külső 
forrásokkal (szótárakkal, lexikonokkal, embertársa-
ink ismereteivel vagy korábbi keresések eredménye-
ivel). Az értelmezési folyamat során aztán ezeket a 
készségeket használjuk arra, hogy tovább folytassuk 
az információkeresést, az eredmények felhasználása 
érdekében pedig mentális modelleket hozzunk lét-
re, így válaszolva meg a keresést motiváló kérdést. 
Ezek a mentális tevékenységek, valamint a kognitív 
és érzelmi készségek azok, amelyek egyaránt nélkü-
lözhetetlenek a tanuláshoz és a kereséshez, ráadásul 
ismerős helyzetekben inkább automatikus, mintsem 
tudatos természetűek.
Az emberek „tanuló rendszerek”, amelyek tényeket 
gyűjtenek, készségeket és stratégiákat alakítanak ki, 
mikro- és makroszintű tudáshálózatokat hoznak létre. 
Ezekre a folyamatokra és eredményekre preferenciáik 
és attitűdjeik alapján reflektálnak.
Köztudomású, hogy az információkeresés kiemelke-
dő szerepet játszik abban, hogy különböző tényekről 
tudomást szerezzünk, ami nem folytonos természe-
tű, bár véletlenszerűen egész életünk során szerepet 
játszik. Amikor viszont meghatározott tényekre van 
szükségünk, vagy azonnal kell hozzájuk jutnunk, 
nagy segítségünkre vannak a keresőrendszerek és a 
keresési stratégiák. Az értelmezés a bevésést is se-
gíti azzal, hogy más tényekhez és meglevő mentális 
modellekhez épít ki kapcsolatokat.
Erősen mediatizált korunkban a szándékos ismeret-
szerzés mellett egyre nagyobb szerepet kap a vélet-
lenszerű tanulás, amely részben azonos az informá-
ciókeresés során fellépő véletlenszerű felfedezéssel 
(serendipity). A szándékos, de önirányított tanulás 
példája pedig az, amit a könyvtárban, olvasóként 
teszünk.

(Koltay Tibor)
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Az otthontalan könyvtáros: kutatástámogató szolgáltatá-
sok biztosítása a campuson – könyvtár nélkül

biológiai kártevők; együttműködés -helyi; Felsőoktatási
könyvtár;Használókképzése-felsőoktatásban;Költözés;
Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai;Kutatás információ-
ellátása; Munkaszervezés; olvasószolgálat

A közel 2800 hallgatóval rendelkező Penn State-
Berks a Pennsylaniai Állami Egyetem 24 campusból 
álló rendszerének egyik tagja. Könyvtára hagyomá-
nyos és értékes szolgáltatásain felül helyet biztosít 
a tanulni vágyóknak; épületén többek között az IT 
információs irodával osztozik. 2017 októberében 
azonban az épületben egy gyorsan terjedő penész-
fajtát fedeztek fel, ezért a mentesítés idejére a léte-
sítményt sürgősen ki kellett üríteni.
A könyvtárosok rögön elkezdtek helyet keresni szol-
gáltatásaiknak. Az IT információs iroda, az általános 
munkaszobák, a könyvtárközi kölcsönzés és a kötele-
ző irodalom „mozgó” részlege a campus konferencia-
termeibe, auláiba, folyosóira szorultak; a legnagyobb 
kihívást a használókkal való kapcsolat fenntartása 
szempontjából az olvasó- és kutatószolgálat elhe-
lyezése jelentette. A könyvtárhasználati képzéseket 
sikerült nagyjából fennakadásmentesen lebonyolítani 
a számítógépes tantermekben.
Nehezebb volt a helyzet a használók által nagyra 
értékelt kutatásmódszertani konzultációk esetében. 
Eleinte a „Kérdezd a könyvtárost!” csetfelületre 
irányították a hallgatókat a campuson elhelyezett 
feliratok és a közösségi média csatornáin keresztül, 
de nyilvánvaló volt, hogy ez nem helyettesítheti a 
személyes tanácsadást. Szerencsére a könyvtár egyik 
diákmunkatársának ötlete nyomán, aki párhuzamosan 
a Tudományos Írás Központban (Writing Center) is 
dolgozott, kölcsönös és gyümölcsöző együttműködés 
jött létre a két szervezet között. A könyvtárosok he-
lyet, barátságos fogadtatást és számítógépes hozzá-
férést kaptak, cserébe pedig biztosították a Központ 
által már korábban tervbe vett pénteki nyitvatartást.
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Az együtt töltött hat hét során kiderült, hogy a Köz-
ponthoz forduló hallgatóknak gyakran komplex, a 
kutatás és a tudományos írás módszertanát egyaránt 
magában foglaló szolgáltatásra van szükségük, és 
roppant előnyös számukra, ha a két terület szakem-
berei közösen foglalkoznak velük. A Központ tutorai 
szintén felismerték, milyen értékes segítséget kapnak 
a könyvtárosoktól. A téma körülhatárolása, a megfe-
lelő források felkutatása és a források értékelése, a 
hivatkozás szabályainak megtanítása a könyvtárosok 
feladata volt, míg az érveléstechnika, az idézés és a 
stílus kérdéseiben a tutorok konzultáltak a diákokkal. 
A könyvtárosok visszaköltözésük után is jelezték a 
tutoroknak a különböző felmerülő igényeket, és a 
használóikat is tájékoztatták, mit és mikor kérhetnek 
a Központtól, melynek munkatársai viszont szükség 
esetén a könyvtárba irányították a hallgatókat. Az 
„együttlakás” tapasztalatainak hatására a könyvtá-
rosok további együttműködési projekteket tervez-
nek a Kutatói–Írói Vurstlitól (Research and Writing  
Carnival) a közös workshopokig.
A könyvtárosok a könyvtár falai közül a campus 
„mélyvizébe” kivetve rengeteg együttérzést, báto-
rítást és érdeklődést kaptak. A baj révén reflektor-
fénybe kerültek, ahogy a forgalmas helyeken állva 
kínálták szolgáltatásaikat vagy éppen hátizsákkal 
hozták-vitték a kért könyveket. Az egyetemi közös-
ség számára nyilvánvalóvá váltak a könyvtár addig 
láthatatlannak tűnő értékei, a könyvtárosoknak pedig 
nagyszerű lehetőségük nyílt új kapcsolatok építésére 
– ezek egyike volt az együttműködés a Tudományos 
Írás Központtal. Kulcsfontosságú volt a könyvtár jó 
kommunikációja, gyors reagálása, szerencsés helyet-
tesítő megoldásai, alkalmazkodóképessége és pozitív 
hozzáállása.
Az eset azt a tanulságot kínálja, hogy a fizikai érte-
lemben vett könyvtár nélkülözhetetlen egy felsőokta-
tási intézmény számára, de még fontosabb a könyvtá-
rosoknak a falakon messze túlmutató munkája.

(Fazokas Eszter)
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kikölcsönzött, de nem használt könyvtári digitális tartal-
mak: új kölcsönzési modellekre van szükség

állományalakítás; elektronikus könyv; Gyarapítási keret; 
Használóiszokások;Kölcsönzés;Közművelődésikönyv-
tár; Statisztika; Városi könyvtár

2016-ban a közkönyvtárak több mint 90%-a kínált 
e-könyveket olvasóinak. Az e-dokumentumok meg-
jelenése lehetővé teszi a használati adatok objektív 
elemzését és az ún. tsundoku, a „beszerzett, de nem 
olvasott könyvek” jelenségének kutatását. Hasonló 
vizsgálat nem végezhető a fizikai könyvtári egysé-
gekről, de a digitális anyagokról kapott információk 
alapján képesek vagyunk állításokat megfogalmazni 
tényleges használatukról.
A Kobo e-könyv szolgáltató szerint a nála vásárolt 
e-könyvek 60%-át, a Jellybooks szerint az e-könyvek 
45‒50%-át soha nem nyitották meg. A jelenség ked-
vezőtlen hatásai mind a könyvtárak, mind a magán-
emberek esetében érzékelhetők; utóbbiaknál külön-
böző okok játszhatnak szerepet, például nem gondol-
nak arra, hogy az e-könyvet is „vissza kell adni”.
Az e-könyvekért, akárcsak a nyomtatottakért, a 
könyvtár így vagy úgy, de fizet. A beszerzés és a ter-
jesztés mai modelljei:

Korlátlan párhuzamos elérés. A legdrágább, de leg- –
inkább felhasználóbarát modell. Néhány esetben, 
mint pl. a Hooplánál, a könyvtárnak a használat 
után kell fizetnie (pay-per-use), azaz a szolgálta-
tó minden egyes kölcsönzésért költséget számol 
fel az induló és a folyamatos hozzáférési díjakon 
felül. Pénzügyi szempontból a könyvtárnak ked-
vezőtlen, ha az olvasó kiveszi, de nem nyitja meg 
a dokumentumot.
Egy példány/egy használó. A modell a fizikai egy- –
ségek kölcsönzésére hasonlít: a könyvtár egy-egy 
„példányt” szerez be az adott e-könyvből, melyet 
egyszerre csak egy használó kölcsönözhet ki. A 
könyvtáraknak csak éves vagy kezelési díjat kell 
fizetniük a vétel vagy az előfizetés mellett. A kiköl-
csönzött, de olvasatlan e-könyvek a többi használót 
rosszul érintik a hosszabb várakozási idő miatt; a 
könyvtárakat csak annyiban, hogy a szolgáltatás 
szinten tartása érdekében újabb példányok vételé-
re kényszerülhetnek.
Számlált hozzáférés ( – metered access). A könyvtá-
rak előre meghatározott időtartamban meghatáro-
zott számú kölcsönzésért fizetnek: az OverDrive-
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nál 26 (esetleg 52) alkalomra vagy 12 hónapra 
(amelyik hamarabb teljesül). Ha elfogytak a lehe-
tőségek, vagy letelt az idő, a szolgáltató automa-
tikusan törli a könyvet a könyvtár állományából; 
olvasói igényre az előfizetés megújítható. A kikért, 
de nem olvasott tételek kölcsönzésnek számítanak, 
így kevesebb lehetőség marad a többi olvasónak.

A használati statisztikák készítéséhez bevett szab-
vány, a COUNTER nem gyűjt adatokat a kölcsönzés 
utáni „eseményekről”. Néhány szolgáltató, mint az 
OverDrive követi a kölcsönzés utáni használatot, az 
olvasásra vagy letöltésre alkalmas formátumok kivá-
lasztását. Mások, mint az eBook Library és az ebrary 
az egy alkalommal a mű használatával töltött időt, a 
megnyitott vagy kinyomtatott oldalak számát is ké-
pesek nyomon követni.
A szerzők egy, az OverDrive elérési modelljeit („egy 
példány/egy használó” és „számlált hozzáférés”) al-
kalmazó nagy kanadai városi könyvtár 2013–2017. 
évi használati adatait elemezték évenkénti bontás-
ban. Az e-könyv kölcsönzések száma az öt év alatt 
viszonylag stabilan, évi 25%-kal nőtt (2017-ben évi 
több mint 866 ezer kölcsönzéssel); az e-hangosköny-
vek kölcsönzési számai különösen az utolsó években 
indultak emelkedésnek (2017-ben közel negyedmil-
lió kölcsönzéssel). A nem használt e-dokumentumok 
arányának meghatározására az ún. függő tételeket (ki-
vett, de se meg nem nyitott, sem letöltött könyvek) az 
összes kölcsönzéssel vetették össze. A kikölcsönzött, 
de nem használt tételek száma növekvő tendenciát 
mutatott; 2017-ben az e-könyveknél 11%-ot mértek, 
az e-hangoskönyveknél 16%-ot. A számlált hozzáfé-
rés modelljét a könyvtár csak az e-könyvek esetében 
alkalmazta, s csak ezen a területen volt számszerűsít-
hető, hogy a függő (olvasatlan) kölcsönzések mekko-
ra kárt okoztak az intézménynek: évente esetenként 
több mint 10 ezer dollárt.
A könyvtárakban a veszteségek csökkentése érdeké-
ben többféle kölcsönzési modell és statisztikai eszköz 
alkalmazására van szükség. A szolgáltatóknak is új 
koncepciókat és modelleket kell kidolgozniuk. Átme-
neti megoldás lehet automatikusan generált üzenetek 
küldése a kölcsönzési határidő közeli lejártáról vagy 
az átállás a kölcsönzésről az elérésre (amely csak a 
már megnyitott e-könyveket tekinti használatban 
levőnek, a többit elérhetővé teszi a többi használó 
számára), de megemlíthető a Total Boox hozzáférési 
modellje is, melyben fizetni csak a megnyitott oldalak 
száma, nem pedig a teljes mű után kell.

(Viszocsekné Péteri Éva)

179/2019

WilSon, Duane – roBerTS, Brian: clinging to the past : 
circulation policies in academic libraries in the united 
States. – Bibliogr. In: Journal of access services. – 15. 
(2018) 2-3., p. 106-124.

ragaszkodás a múlthoz: kölcsönzési szabályzatok az 
egyesültállamokfelsőoktatásikönyvtáraiban
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kölcsönzés; könyvtárhasználati szabályzat

Az elmúlt húsz évben a felsőoktatási könyvtárakban 
a gyarapítás a nyomtatott dokumentumok gyűjtéséről 
áttevődött a bármilyen formában elérhető tartalom 
gyűjtésére, míg az előbbiek forgalma visszaesett: a 
Tudományos Könyvtárak Egyesülete (ARL) könyv-
táraiban 2000 és 2015 között a kölcsönzött dokumen-
tumok száma több mint 50%-kal csökkent (37,4-ről 
16,8 millióra). 2015-ben D. Wilson, C. Frazier és D. 
Harter közzétett egy 2012-ben végzett felmérésen 
alapuló tanulmányt (Circulation policies in academic 
libraries), mely megállapította, hogy a nagy könyv-
tárak zöme régi kölcsönzési szabályzatát használja, 
csupán néhány próbál alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez.
Jelen kutatás során Wilson új társszerzővel dolgozik; 
2016-ban nagyobb merítéssel, kibővített kérdéssorral 
megismételték az előző felmérést, majd összevetették 
a két vizsgálat eredményeit. A vizsgálandó felsőok-
tatási könyvtárak kiválasztására a National Center 
for Education Statistics (NCES) Compare Academic 
Libraries eszközét használták. Akik 2012-ben meg-
kapták a kérdőívet, azok bekerültek az új felmérés 
címzettjei közé is, míg azok, ahol 10 000 feletti volt 
a hallgatói létszám, de 20 000 kötetnél kevesebb 
állományuk volt, lekerültek a listáról. A könyvtá-
ri honlapokon végzett keresés után 423 intézmény 
maradt, melyeknek elküldték a részvételre felkérő 
levelet. Hogy a kisebb könyvtárak is képviseltessék 
magukat, két levelezőlistán (lib-circplus, Collib-l) is 
elérhetővé tették a kérdőívet.
A felmérés 2016. február 17-én indult és márci-
us 1-jén zárult le. Az elemzés során hagyományos 
statisztikai módszereket (p-értéket és khí-négyzet-
próbát) alkalmaztak. A beérkezett 410 kérdőívből 
258 volt használható. A minta főbb adatai (az intéz-
mény által kiállított legmagasabb fokozat, hallgatói 
létszám, a könyvtári gyűjtemény nagysága) jól jel-
lemzik az egyes könyvtártípusokat. A többség (54%) 
PhD-képzést nyújt, 42% 10–30 ezer hallgatót képez, 
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49% százezer és egymillió kötet közötti könyvtári 
állománnyal rendelkezik.
A kölcsönzés határidejét tekintve megkérdezték, 
napokra, hetekre, negyedévre vagy félévre adják-e 
ki a szakirodalmat. A válaszokból kiderült, hogy ez 
az olvasók státuszától függ; az alsóévesek és a nem 
egyetemi polgárság tagjai rövidebb, a felsőévesek, 
az oktatók és a könyvtárosok hosszabb határidőket 
kapnak (28–120 nap, oktatók esetében gyakori az 
ennél is hosszabb időszak). Hogy kiderüljön, válto-
zott-e a kölcsönzés határidejének szabályozása 2012 
óta, összevetették az újabb felmérés adatait a régié-
vel. A mindkét felmérés által lefedett 54 könyvtár-
ban a kölcsönzési határidők minimuma, maximuma, 
szórása és átlaga emelkedést mutatott, a medián és 
módusz értékek azonban nem változtak (az oktatók 
esetét kivéve, ahol a kölcsönzési határidők mediánja 
is magasabb volt).
Rákérdeztek arra is, változott-e a monográfiák köl-
csönzési ideje az elmúlt tíz évben; 258-ból 106 
könyvtár (41%) igennel felelt. A mi változott? kér-
désre többen említették a kölcsönzési határidők 
növelését mind a hallgatók, mind az oktatók és a 
könyvtárosok esetében. A kölcsönzési szabályzatok 
szabványosítását 10 válaszadó említette. A miért vál-
toztattak? kérdésre 102 válasz érkezett, a legtöbben 
(49-en) segíteni szeretnének az olvasóknak, mások 
(33-an) a könyvtárosok munkáját könnyítenék meg, 
32-en pedig külső okokat említettek (új IKR, konzor-
ciumi eljárásrendek).
Már 2012-ben vizsgálták, szednek-e a könyvtárak 
késedelmi díjat, akkor 75% élt ezzel a lehetőséggel. 
A 2016-os kérdőívben különválasztották a különbö-
ző dokumentumtípusok esetén felszámolt késedelmi 
díjakat: a válaszadó könyvtárak 66%-a a monográ-
fiákért, 86% a tankönyvekért és egyéb médiaanya-
gokért kért késedelmi díjat. Itt is vizsgálták, van-e 
összefüggés a minta alapjellemzőivel: kiderült, hogy 
a monográfiák esetében nincs, míg a tankönyveknél 
a nagyobb intézmények inkább hajlamosak voltak 
díjakat róni a későkre. Megkérdezték azt is, hogyan 
biztosítják a dokumentumok visszahozatalát a könyv-
tárak a késedelmi díjakon túl. A kérdésre válaszolók 
– akár szedtek késedelmi díjat, akár nem – több mint 
fele felszólítást küld, többen kifizettetik a művet, sok 
könyvtár pedig zárolja a diák egyetemi vagy könyvtári 
fiókját. Néhány könyvtár amnesztia-napot tart vagy 
„ételt a késedelemért” adakozást szervez. A felmérés 
során rákérdeztek arra is, mire jó egyáltalán a késedel-
mi díj kiszabása. A 226 válaszadó szerint ösztönzi a 
diákokat (37%), a határidő betartására sarkall (23%), 

bevételi forrást jelent (22%), semmi értelme (14%), 
felelősségvállalásra nevel (10%), állománypótlásra 
fordítható (7%).
Az olvasó által kért, de már kölcsönzésben lévő 
dokumentumok beszerzésének megoldásaira is kí-
váncsiak voltak a szerzők. 246 válasz érkezett: 70% 
könyvtárközi kölcsönzést indít, 39% visszakéri a 
művet olvasójától, 36% pedig a campus másik tag-
könyvtárából vagy a konzorciumon belülről szolgál-
tatja a kötetet.
A kapott eredmények jól jellemzik a felsőoktatá-
si könyvtárak kölcsönzési szabályainak trendjeit. 
Az első felmérés óta alig történt változás, csupán 
a nyomtatott dokumentumokra szabott szabályok 
korlátozó jellege mutatkozott meg. Nem nőttek je-
lentősen a határidők sem, viszont igény esetén a 
könyvtárosok gyakrabban fordulnak a könyvtárközi 
kölcsönzés eszközéhez. A legtöbb intézmény tovább-
ra is felszámít késedelmi díjat. Úgy tűnik, a többség 
nem vizsgálta még felül szabályzatát, nem alkalmaz-
kodott a változásokhoz.

(Murányi Lajos)
Lásd még 199, 201

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás

180/2019

kriSToF, cindy: The development of resource sharing, 
scholarly communication, and the role of publishers in 
the context of academic libraries. – Bibliogr. In: library 
trends. – 67. (2018) 2., p. 394-414.

aforrásmegosztásésatudományoskommunikációfejlő-
dése,továbbáakiadókszerepeafelsőoktatásikönyvtá-
rakkal összefüggésben

Felsőoktatásikönyvtár;Folyóirat-előfizetés;Hozzáférhe-
tőség;Jogikérdések-könyvtárban;Könyvtárközikölcsön-
zés; kutatás információellátása; Publikálás -tudományos 
kiadványoké; Statisztika

Jelen tanulmány bő negyven év szakirodalmának 
főbb megállapításait foglalja össze, a könyvtárközi 
kölcsönzést, újabb keletű nevén a forrásmegosztást 
befolyásoló tényezőket tárgyalva történeti megkö-
zelítésben.
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Az utóbbi 45 évben a könyvtárak forrásmegosztá-
si megoldásai és maguk a kiadók is sok változáson 
mentek keresztül, több változáson, mint amennyi a 
könyvtárközi kölcsönzés 17. századi elindulása óta 
történt. Ezek között szerepel a tudományos források 
mennyiségének robbanásszerű növekedése és az azt 
kísérő ciklikus folyóiratválság (azaz a folyóiratárak 
aránytalan, az inflációt meghaladó emelkedése). A 
kiadási tevékenység változásai az idők folyamán 
hatást gyakoroltak a könyvtárközi kölcsönzés (for-
rásmegosztás) módszereire és viszont. A könyvtár-
közi kölcsönzési tevékenység mindig is aggasztotta 
a kiadókat, attól tartottak ugyanis, hogy a könyvtá-
rak nagy mennyiségben készítenek másolatokat, és 
emiatt nem fizetnek elő bizonyos címekre vagy vá-
sárolnak meg egy-egy dokumentumot. Az amerikai 
és nemzetközi jogi szabályozásban és irányelvekben 
1978 óta különböző kivételeket és korlátozásokat ve-
zettek be a könyvtárhasználók által végzett, illetve a 
könyvtárközi kölcsönzést szolgáló másolás területén 
– a fénymásolók széles körű terjedésével összefüg-
gésben. A következő időszakban ugrásszerű techno-
lógiai változások indultak, ilyen volt a személyi szá-
mítógépek és az internet megjelenése, majd az elekt-
ronikus dokumentumok (e-folyóiratok és e-könyvek) 
térhódítása. Az utóbbi négy-öt évtizedben a könyvtári 
költségvetések alacsony szintje miatt egyre inkább 
ellehetetlenült mind a nyomtatott kiadványok beszer-
zése, mind az elektronikus „big dealek” gyakorlata, 
a licencelés és más engedélyek megszerzése. Ezzel 
párhuzamosan az amerikai Tudományos Könyvtárak 
Egyesülete (ARL) statisztikái szerint a könyvtárközi 
kölcsönzések száma közel harminc éves időtávlatban 
növekvő tendenciát mutat, különösen a kérések te-
kintetében, ám 2010 után csökkenés figyelhető meg. 
(A tanulmány részletesen vizsgálja a folyóiratválság, 
a licencelés, az elektronikus források elterjedése és a 
„big dealek” hatását a forrásmegosztásra.) Az utób-
bi időben a folyóiratcsomagok előfizetése helyett az 
egyes cikkek kérésre történő beszerzése és a meg-
tekintések szerinti térítés merült fel megoldásként. 
Egyre elfogadottabbá vált a nyílt hozzáférésű doku-
mentumok felhasználása is.
A kutatók szeretnék gyorsan és egyszerűen meg-
szerezni mindazt, amire szükségük van, ezért egyre 
ritkábban fordulnak a hagyományos forrásmegosz-
tási lehetőségek felé. A publikálás nyílt hozzáférésű 
modelljei azzal fenyegetnek, hogy megszűnik az in-
formációterjesztés eddigi gyakorlata, és a különbö-
ző hálózatok és a közösségi média révén a kutatók a 
dokumentumok beszerzése során kihagyhatják a ha-

gyományos útvonalakat, köztük a könyvtárközi köl-
csönzést. Mindehhez a kiadóknak is alkalmazkodniuk 
kell. A könyvtáraknak pedig egyensúlyt kell találni-
uk a különböző megoldások között (gyűjtemények 
kontra hozzáférés stb.), oly módon, hogy az egyes 
tényezők (gyorsaság, szolgáltatási forma, fizikai és 
virtuális tárolási hely, új technológiák, költségek) 
fontosságát mérlegelik. Most, amikor olyan eszkö-
zökön lehet olvasni a folyóiratcikkeket, amelyek 
egyébként telefonként és kameraként is működnek, 
a kiadók és a könyvtárak is igyekeznek lépést tartani 
a változásokkal. A tudományos kommunikáció és a 
technológia fejlődésének következtében a változások 
minden bizonnyal dinamikusak és sokrétűek lesznek. 
A könyvtárak, kiadók és kutatók között jó szándékú 
egyeztetésekre van szükség arról, melyek lehetnek 
a tudományos kommunikációnak és az eredmények 
megosztásának legjobb, a minőséget és a társadalom 
fejlődését szolgáló módszerei.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 179

Tájékoztatási eszközök
Lásd 183, 184

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

181/2019

cArliner, Jesse – eVerAll, kyla: Playtime at robarts 
library : opening a family-friendly study space at the uni-
versity of Toronto. – Bibliogr. In: college & research librar-
ies news. – 80. (2019) 2., p. 100-103, 111.

Gyerekkel a robarts könyvtárban: egy családbarát tanu-
lótér megnyitása a Torontói egyetemen

egyetemi hallgató; egyetemi oktató; enteriőr; Felsőok-
tatási könyvtár; Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó;
Szolgáltatások

Az Egyesült Államokban 4,8 millió felsőoktatásban 
tanuló diáknak van már gyermeke. Ugyan Kanadá-
ban nem állnak rendelkezésre erre vonatkozó adatok, 
de egy 2016-os felmérés tanúsága szerint az egyete-
misták 49,3%-a számolt be a tanulmányait hátráltató 
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családi kötelezettségekről, 14,3%-nak pedig ez súlyos 
akadályt jelentett.
A kanadai nemzeti statisztikai hivatal szerint az 
anyák heti 50,1 órát fordítanak gyermekeik gondo-
zására, míg az apák 24,4-et. Manapság egy, az esély-
egyenlőség mellett elkötelezett egyetem igyekszik 
gondoskodni hallgatóinak erről a rétegéről is. A kis-
gyermekes egyetemisták az időhiány miatt például 
nehezebben tudják összeállítani az órarendjüket, 
illetve a csoportos projektmunkák is plusz terhet je-
lentenek a számukra, hiszen minden személyes meg-
jelenést igénylő kötelezettség utazási és bébiszitter-
költségekkel járhat. A kanadai könyvtárak némelyike 
kínál ugyan gyereksarkot vagy olyan teret, ahová a 
szülők magukkal hozhatják a gyermekeiket, amíg ta-
nulni szeretnének, de ezek nem kellően biztonságos, 
célzott szolgáltatások.
A közel 90 ezres hallgatói létszámú kanadai Torontói 
Egyetemen egy 2016-os LibQUAL+ felmérés során 
érkezett visszajelzés nyomán úgy döntöttek, kialakí-
tanak egy családbarát tanulóteret a John P. Roberts 
Könyvtárban. (Ez a campus legnagyobb könyvtára a 
44 tagot számláló egyetemi könyvtári rendszerben.) 
Felnőtt felügyelettel már régebben is beengedtek 
gyerekeket a könyvtárba, de sem az épületben, sem 
honlapon nem reklámozták ezt a lehetőséget, és ha a 
kisgyermekes szülők magukkal is hozták gyerekeiket, 
a helyzet konfliktusokat szült.
Miután a könyvtár elhatározta a javaslat megvalósí-
tását, projektcsapatot állítottak fel a könyvtárvezető, 
olvasószolgálati könyvtárosok és különböző egyete-
mi egységek, például az egyetemi Családsegítő Iroda 
képviselőinek bevonásával. Megállapítást nyert, hogy 
a családbarát tanulótér működtetése nem jár többlet-
felelősséggel és -kockázattal a könyvtár számára, mi-
vel – mint minden közterületen – a gyerekekért velük 
lévő gondviselőjük viseli a felelősséget.
A termet, melyet a legalkalmasabbnak találtak a 
családbarát tanulótér céljára, ugyanúgy rendezték 
be, mint a többi tanulóteret – prezentációs lehetősé-
gekkel, írótáblákkal, kényelmes székekkel és mun-
kaállomásokkal –, de a többi, gyermektelen diákra 
való tekintettel zajszigeteléssel látták el. A könyvtár 
többi részétől elkülönülő szobának csak elektronikus 
kulccsal zárható ajtaja van a gyermekek biztonsága 
érdekében. A különleges felszerelést az alacsony 
károsanyag-kibocsátású szőnyegek, a gyerekbiztos 
elektromos aljzatok, a gyerekbútorok és a játékok 
jelentik; a közelben pelenkázásra és szoptatásra 
alkalmas mellékhelyiség is található. A „Hozz egy 
könyvet! – Vigyél egy könyvet!” elv alapján kiala-

kított gyerekkönyvállomány nem része a könyvtár 
katalógusának.
A családi tanulótér használati szabályzatát a könyv-
tári és egyetemi szabályzatokkal összhangban alakí-
tották ki. A könyvtári személyzettel nem rendelkező 
helyiséget kizárólag a 12 éven aluli gyermekükkel 
érkező egyetemi polgárok használhatják; a gyereke-
ket gondviselőik nem hagyhatják egyedül. Miután a 
szülő elektronikus kulcsot igényelt, érkezési sorrend 
alapján szabadon használhatja a tanulóteret a könyv-
tár nyitvatartási idejében. Az online regisztrációt és 
az adminisztrációt a kutatótermekért felelős könyv-
tári részleg kezeli.
Az új tanulóhely hamarosan ország-, sőt világszerte 
ismert lett, és megnyitásának híre pozitív visszhangot 
váltott ki. Eddig több mint száz regisztráció érkezett, 
és a következő tanévben még többre számítanak. A 
diákok, akik egyben szülők is, általában hármas aka-
dállyal néznek szembe: az idő- és pénzhiánnyal, vala-
mint a gyerekfelügyelet problémájával. A könyvtári 
gyermekbarát tanulótér mindhármat enyhíti, hiszen 
ha családostul lehet az ingyenes könyvtári térbe men-
ni, nincs szükség bébiszitterre, és a rohanás is mér-
séklődik. Az új kezdeményezéssel a könyvtár még 
jobban képes ellátni az információhoz való egyenlő 
hozzáférés biztosításának feladatát.

(Fazokas Eszter)

182/2019

MížoVá,Markéta:Knihovnaočimaromskéhočtenáře.–
Bibliogr. In:Čtenář.–70.(2018)10.,p.347-350.

A könyvtár a roma olvasó szemével

cigány olvasó; családi környezet; Gyermek- és ifjúsági 
olvasók;Hátrányostársadalmihelyzetűolvasó;Könyvtár-
használat;Közművelődésikönyvtár;Társadalmikövetel-
mények

A közkönyvtár mindenki előtt nyitva áll. Előítéletek, 
egyéni tapasztalatok alapján senkit sem zárhatunk ki 
a könyvtárhasználók köréből. A társadalmi kirekesz-
tés kockázatának kitett roma gyerekek előtt a könyv-
tárban újabb lehetőségek nyílhatnak meg a könyvek, 
a játék, a művelődés világába.
A roma gyerekek a szélesebb értelemben vett nagy-
családban nőnek föl, nevelésükben a család együtte-
sen vesz részt. Ez a szocializáció viszonylag kötetlen, 
a gyerekek részesei és tanúi a felnőtt világ eseménye-
inek, problémáinak; az udvarias viselkedés társadal-
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milag elvárt illemszabályait jellemzően az iskolában 
tanulják meg. A szociálisan hátrányos környezetben 
nincs elegendő tér a tanulásra, házi feladat írására, 
olvasásra, s ahogy a tankönyveket, úgy a könyveket 
is alig találják meg a gyerekek a szó fizikai értelmé-
ben. Jelentős akadály maga a nyelv is: a családok jó 
része Szlovákiából költözött Csehországba, a szülők 
és nagyszülők otthon roma vagy szlovák nyelven 
beszélnek. A gyerekek a roma nyelvet már kevésbé 
használják, de bizonyos cseh szavakat, fogalmakat 
nem értenek, nem tudják a házi feladatot elkészíteni, 
s ebben a család sem tud nekik segíteni.
Ha a könyvtárat roma gyerekek keresik föl, van esély 
arra, hogy szolgáltatásait máskor is igénybe veszik, 
ez a könyvtárosokon múlik. Sokan azt gondolják a 
roma gyerekekről, hogy túl zajosak, nem tartják be 
a könyvtárhasználati szabályokat, zavarják a többi 
olvasót, több munkát okoznak. Lehet úgy is hozzá-
állni, hogy eleve kizárjuk az ilyen gyerekeket, ám 
alternatívát jelenthet, ha közös erővel dolgozni kez-
dünk velük.
Ha a roma gyerekek rendszeresen járni kezdenek a 
könyvtárba, azt megtiszteltetésnek vehetjük, hiszen 
bizalmukat nagyon nehéz megszerezni. Nem lehet 
azt várni, hogy azonnal beiratkoznak és kölcsö-
nözni fognak. Megszokott, hogy társaikkal jönnek, 
olyanokkal, akik már voltak könyvtárban. A roma 
gyerekek állandó figyelmet igényelnek, sokszor kér-
deznek, beszélnek, legszívesebben csoportban dol-
goznak, hálásak a dicséretért, figyelemért. Szeretik 

a könyvtárban a közösségi, művészeti tevékenysé-
geket, a táncot, az internethasználatot, a multimédi-
ás lehetőségeket, a vetélkedőket, a hangos olvasást, 
dramatizálást. Örömmel osztják meg problémáikat, 
sikereiket a könyvtárossal. Kitartásuk azonban rövid 
távú, ezzel számolni kell. Szeretik, ha a házi feladat 
megoldásában segítik őket. Fontos megtanítani őket 
a szabályokra és azok betartására (pl. a számítógép 
előtt töltött időre). Mivel sokuknak nincs otthon 
könyvük, nem tudnak a könyvre vigyázni. A kiseb-
beknél a „kevés szöveg – sok kép” segítheti a köny-
vek megszerettetését.
A gyerekek nagyon érzékenyek a felnőttek viselkedé-
sére, a nem verbális kommunikáció jelzéseire. Felis-
merik, ha nem szívesen látják őket, és persze az ellen-
kezőjét is. Az előítélettől mentes könyvtár biztonsá-
gos környezetet jelenthet a számukra. A közkönyvtár 
a kisebb gyerekek körében népszerűbb, de a roma 
lányok a többiektől eltérően később is szívesen járnak 
könyvtárba. A könyvtárosok motiválhatják, segíthetik 
a roma gyerekeket, mintát nyújthatnak nekik.
A pozitív támogatás, a tapasztalatok kölcsönös meg-
osztása, a könyvtárosok képzése hozzájárul ahhoz, 
hogy a roma gyerekek könyvtárhasználók legyenek, 
erre számos jó példát lehet sorolni Csehországban (pl. 
Havířov, Ostrava, Liberec stb. városi könyvtárai).

(Prókai Margit)

Lásd még 149, 150

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek

Hálózatok, regionális rendszerek
Lásd 170

Könyvtártudományi tájékoztatás

183/2019

SuHoTinA, Milena l’vovna: Veb-sajt rGB „ros in form-
kul’tura”kakistočnikprofessional’nojinformacii In: Vest-
nik BAe. – (2018) 3., p. 33-36.

Az rGB „rosinformkul’tura” honlapja mint a szakmai in-
formáció forrása

Adatbázis; elektronikus publikáció; Honlap; könyvtártu-
dományi tájékoztatás; nemzeti könyvtár; Tájékoztatási 
eszköz

A Független Államok Közössége (FÁK) tagországai-
ban a nemzeti könyvtárak egyik fő feladata a könyv-
tári állományok alakítása és ennek alapján elektro-
nikus források létrehozása. Az Oroszországi Állami 
Könyvtár (Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, 
RGB) továbbfejleszti együttműködését a könyvtárak-
kal és a FÁK-tagországok más szervezeteivel azért, 
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hogy bővítsék az országok nemzeti kultúrájához való 
hozzáférést és népszerűsítsék a könyvtári állomá-
nyokat. Ennek keretében indult 2016 májusában a 
Rosinformkul’tura (http://infoculture.rsl.ru) honlap.
A rendszer alapját szövetségi szinten az RGB ille-
tékes osztálya képezi, regionális szinten pedig az 
Oroszországi Föderáció egyenjogú nagy közigazga-
tási egységeinek központi állami könyvtárai. A hon-
lapon kulturális kérdésekkel foglalkozó könyvtári-
információs anyagok találhatók.
A fontosabb adatbázisok:

A könyvtár a változások korában –  című időszaki 
kiadvány. Tartalma: 1250 teljes szövegű doku-
mentum; keresni cím szerint, a tartalomjegyzék-
ben, betűrendben, az egyes számokban és a tema-
tikus különszámokban lehet. A nyílt hozzáférésű 
archívum 2000-től 18 év anyagát tartalmazza.
Könyvtárügyi és bibliográfiai adatbázis –  (részle-
tesen ld. a 109. sz. referátumot a KF 2019/2. szá-
mában). Tartalma: hazai és külföldi, nyomtatás-
ban megjelent publikációk referáló-bibliográfiai 
információi. A rekordok száma 2018 júniusában 
meghaladta a 23 ezret. Keresni szerző, kifejezé-
sek és a megjelenés éve szerint lehet. A talála-
tok alapján saját gyűjtemény képezhető. Az év 
témája 2017-ben az ökológia volt, 2018. pedig 
az önkéntesek éve lett.
Oroszország regionális könyvtáraiban találha- –
tó kiadványok és nem publikált dokumentumok 
közös katalógusa. Az egyes bibliográfiai téte-
lek 2006-tól tartalmazzák a lelőhelyadatokat, 
az elektronikus kiadványokra és a kiadványok 
e-másolataira mutató hivatkozásokat. Az adat-
bázis az RGB-ben épül, tartalma 7 ezer rekord, 
a tagkönyvtárak száma több mint 80.
Az oroszországi könyvtárak internetes projekt- –
jei. Tartalma: a szövetségi és központi regionális 
könyvtárak honlapjain elérhető, a kultúrával és 
a művészetekkel foglalkozó nyílt források. 2014 
májusában az Oroszországi Könyvtáros Egye-
sület éves konferenciáján elfogadták a nemzeti 
bibliográfia 2020-ig szóló fejlesztési programját, 
amelyben szerepel a különböző nemzeti bibli-
ográfiai termékek (retrospektív mutatók, kata-
lógusok és adatbázisok) létrehozása nyomtatott 
és elektronikus formában.
Az 1927–1991. években külföldön kiadott orosz  –
nyelvű könyvek. Tartalma: több mint 20 ezer re-
kord; keresni cím, a szerző adatai, kulcsszavak, 
a kiadás éve, valamint a közreműködők neve 

szerint lehet. A nyílt hozzáférésű archívum tel-
jes szövegű és bibliográfiai forrásokat tartalmaz 
a 2000–2015. évekből.
Az oroszországi regionális könyvtárak kiadvá- –
nyainak katalógusa.
Információs társadalom és kultúra – . A 2001 és 
2014 között megjelent teljes szövegű online for-
rásokat tartalmazza; A könyvtár a változások ko-
rában című nyomtatott kiadvány melléklete.
Teljes szövegű gyűjtemények – . Tartalma: az RGB-
ben az 1990-től a 2000-es évek elejéig kiadott, 
még aktuális kiadványok.

A Kollégáknak című menüpont információkat tar-
talmaz szakmai rendezvényekről, köztük prezentá-
ciókat és videofelvételeket is. 2018-tól az RGB sze-
mináriumokat is szervez, a kétéves sorozat témái: 
1. A tudomány szerepe a könyvtár fejlesztésében (A 
könyvtár mint szociokulturális intézmény és Az RGB 
különösen értékes állományainak kutatása); 2. Az 
információs munka technológiája és módszertana 
(Az információs munka technológiája és módszer-
tana és A kulturális szférában dolgozó szakemberek 
információigényeinek kutatásmódszertana címmel 
webi ná riumokat tartottak).

(Viszocsekné Péteri Éva)

Szakterületi tájékoztatási  
rendszerek

184/2019

AMioT, charlie: congressional research Service prod-
ucts : purpose and legislative histories. – Bibliogr. In: 
legal reference services quarterly. – 37. (2018) 3-4., p. 
273-308.

A kongresszusi kutatószolgálat (crS) termékei: célok és 
történet

Jogszabály-másterületről;Kutatásijelentés;országgyű-
lési könyvtár; referensz; Tájékoztatás -jogtudományi; 
Táj ékoztatásügy; Társadalmi követelmények

A Kongresszusi Kutatószolgálat (Congressional 
Research Service, CRS) olyan termékei, mint példá-
ul a CRS Reports [Beszámolók] és az Issue Briefs 
[Összefoglalók] értékes referensz eszközök, amelyek 
segítik a referensz könyvtárosokat a használók széles 
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köre számára nyújtott szolgáltatások biztosításában, 
ezért e forrásokat nem szabad alábecsülni. A cikk rö-
viden leírja, hogyan jöttek létre a jogi tájékoztatási 
hivatalok, és részletesen bemutatja a szövetségi jogi 
tájékoztató szolgálat, a Kongresszusi Kutatószolgá-
lat kialakulásának jogi hátterét. A szerző ismerteti, 
hogy a CRS milyen termékeket állít elő, és ezeket 
milyen célokra használják. Végül röviden áttekinti a 
CRS-termékek nagyközönségnek szóló terjesztésére 
irányuló modern kongresszusi törvényalkotási erőfe-
szítéseket, ami magában foglalja a témáról folytatott 
nyilvános vita összefoglalásait is.

(Autoref.)

Lásd még 185

Kutatás és termelés  
információellátása

185/2019

HArBeck, Matthias – kAun, Matthias: Forschungsdaten 
und Fachinformationsdienste – eine Bestandsaufnahme. 
– Bibliogr. In: Bibliothek. – 43. (2019) 1., p. 35-41.
res. angol nyelven

kutatási adatok és tudományos szakinformációs szolgál-
tatások: áttekintés

adatfeldolgozás;együttműködés-belföldi;Hozzáférhető-
ség;Kutatásinformációellátása;Megőrzés;Portál;Tájé-
koz tatási rendszer; Tudományos és szakkönyvtárak; 
Tudo mányos kutatás

A kutatási adatok a maguk tudományágankénti he-
terogenitásával ma már szinte minden tudományos 
szakinformációs szolgáltatás központi témáját képe-
zik. A szakmai vita kulcskérdései: a követelmények 
kommunikálása, a kutatási adatok kezelésének ne-
hézségei és lehetőségei tudományáganként, valamint 
a kutatási adatok integrálása a szakmai keresőpor-
tálokba. Ezenkívül a tudományos szakinformációs 
szolgáltatások egyre inkább bekapcsolódnak a kuta-
tási adatok archiválásához és szolgáltatásához szük-
séges infrastruktúra kiépítésébe. A cikkben bemuta-
tott példák jól szemléltetik ezeket a fejleményeket. 
Ami a kutatási adatok országos infrastruktúrájának 
megvalósítását illeti, a tudományos szakinformációs 
szolgáltatások rátermett és együttműködésre kész 
partnerek, amelyek ideális kapcsolódási felületet 

jelentenek a tudományos közösségek és az infrast-
ruktúrák között.

(Autoref.)

Lásd még 153, 155, 163, 180, 194, 207, 208

Oktatás információellátása

186/2019

eVAnS, Gwen: library consortia are poised to support af-
fordable learning in higher education In: Journal of library 
administration. – 58. (2018) 7., p. 739-748.

a könyvtári konzorciumok a megfizethető felsőoktatás
szolgálatában

együttműködés -szakterületi; Felsőoktatási könyvtár;
Hozzáférhetőség; Könyvkiadás és könyvkereskedelem;
könyv vásárlás; oktatás információellátása; Tankönyv
Miközben a főiskolai képzésben való részvétel költ-
ségei egyre nőnek, a megfizethető oktatás eszméje 
mára magában foglalja azt is, hogy szembenézzünk 
a hallgatók főiskolai tankönyveinek meredeken 
emelkedő árával. Szakértelmüknek és tárgyalási 
pozíciójuknak köszönhetően a könyvtári konzorciu-
moknak páratlan lehetőségük van arra, hogy választ 
adjanak a felsőoktatási tankönyvek elérhetőségének 
problémájára – és az OhioLINK ebben követendő 
példát jelent. Tagjai nevében a konzorcium 2017 
végén tárgyalásokba kezdett a „Nagy Öt” globá-
lis tudományos tankönyvkiadóval, és 2018 júliu-
sára sikeresen megállapodtak a nagybani árakról 
mind az öttel: a John Wiley & Sons, Inc. társaság-
gal, a McGraw-Hill Educationnel, a Pearsonnal, a 
Macmillan Learninggel és a Cengage-dzsel. A szerző 
annak érdekében, hogy segítse a könyvtáros szakmai 
közösség egészét (és minden főiskolai hallgatót), is-
merteti az eddigi munka tanulságait.

(Autoref.)

Lásd még 162, 164, 167

Közérdekû tájékoztatás
Lásd 161

Ismertetések
Lásd 196
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Vezetés, irányítás
Általános kérdések

187/2019

iSMAel, nehal Fouad: open-book management in librar-
ies : a case study of Bibliotheca Alexandrina. – Bibliogr. 
In: iFlA journal. – 44. (2018) 4., p. 323-339.
res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol 
nyelven

nyitott menedzsment a könyvtárakban: az Alexandriai 
könyvtár esettanulmánya

általános tudományos könyvtár; Felmérés; kommuniká-
ció -személyzeten belül; Munkaszervezés; Személyzet; 
Tervezés; Vezetés

A „nyitott könyv” módszer (open-book management, 
OBM) a korszerű vezetési gyakorlat filozófiája, 
amely az alábbi kulcsszavakkal írható körül: önbiza-
lom, kreativitás, önálló gondolkodás, kezdeményező-
készség, demokratikus munkakörnyezet és nem utol-
sósorban a problémák nyílt kezelése. Ez a módszer 
a cikk részét képező szakirodalmi szemle tanúsága 
szerint népszerű az arab világban. Az OBM könyvtá-
ri kontextusban lényegében azt jelenti, hogy minden 
munkatársra partnerként tekintenek, aki kiváló telje-
sítményével, energiáit mozgósítva, odaadóan dolgo-
zik az illető könyvtár céljainak megvalósításáért.
A könyvtári alkalmazás követelményei: a számadatok 
(például a költségvetés, teljesítmény, eredmények) 
publikálása és elérhetővé tétele a munkatársak szá-
mára; a döntéshozatalhoz és a problémamegoldáshoz 
szükséges vertikális, horizontális vagy diagonális, 
rendszeres és kölcsönös információáramlás megte-
remtése; az innováció elősegítése, ehhez megfelelő 
környezet létrehozása (ennek eszközei a bónuszok, 
az erkölcsi elismerés, a munkavégzés támogatása, az 
irányításba való bevonás); erőforrások biztosítása a 
munkatársak számára a felelős munkavégzéshez és az 
önálló döntéshozatalhoz (felhatalmazó vezetés).
A „nyitott könyv” módszeren alapuló könyvtári me-
nedzsment az éves teljesítmény megtervezésével 
indul. Az időtényezőt is szem előtt tartó terv tartal-
mazza a célokat, a szolgáltatások volumenét, a te-
vékenységeket és a hozzájuk tartozó költségvetési 
számokat, illetve a munkatársak ösztönzésére és a 

kommunikációs rendszer átalakítására vonatkozó 
elképzeléseket is. A második szakasz a módszerek 
meghatározásáról, a harmadik szakasz pedig az ered-
mények értékeléséről szól.
Egyiptomban az OBM módszert a 2011. évi forra-
dalom óta alkalmazzák; a cél a munkatársak és az 
intézmények teljesítményének fejlesztése. Az Ale-
xandriai Könyvtár (Bibliotheca Alexandrina) olyan 
jelentős, sokféle kulturális és oktatási feladatot ellá-
tó intézmény, amely helyi, regionális és nemzetkö-
zi hatókörrel egyaránt rendelkezik. Munkatársaival 
interjúk készültek, ezek alapján felmerült az OBM 
módszer bevezetése a rendelkezésre álló kompeten-
ciák jobb kihasználása, az átláthatóság és a kommu-
nikációs problémák megoldása érdekében. A cikkben 
ismertetett esettanulmány arra kereste a választ, hogy 
mennyire valósult meg ez a törekvés. A felmérést az 
intézmény közel 2400 munkatársa körében kezdemé-
nyezték, közülük 228-an töltötték ki a kérdőívet.
A kutatás a következő dimenziókat vizsgálta: 1. a 
számadatok közzététele; 2. az információáramlás és 
kommunikáció; 3. a felhatalmazó vezetés megvalósu-
lása; 4. az innováció ösztönzése; 5. a vezetés intézke-
déseinek átlátható mivolta; 6. a „nyitott könyv” mód-
szer gyakorlatba ültetését akadályozó tényezők.
Megállapítást nyert, hogy az OBM módszer alkal-
mazása és követelményeinek teljesülése a könyvtár-
ban kezdeti stádiumban van. A döntések során még 
a magas fokú centralizáltság érvényesül. Egyelőre 
még hiányoznak az OBM olyan fontos elemei, mint 
a felhatalmazó vezetés, a demokrácia gyakorlása, az 
innováció ösztönzése. Ugyanakkor az erősségek kö-
zött kell említeni, hogy az intézmény vezetése által 
közreadott információk pontosak és világosak, jól 
vannak időzítve; a könyvtár munkatársai mindany-
nyian kézhez kapják az éves teljesítmény értékelését; 
továbbá a vezetés megosztja a munkatársakkal az ész-
lelt problémákat. Az OBM módszer megvalósulását 
a hagyományos menedzsment-módszerekhez való 
ragaszkodás, a személyes érdekek és a bürokrácia 
akadályozzák. Az esettanulmány az OBM szellemé-
ben ajánlásokat tesz az Alexandriai Könyvtár vezetési 
stílusának megújítására. Ha ezeket sikerül megvaló-
sítani, az OBM módszert a tapasztalatok alapján más 
könyvtárakban is használni lehet majd.

(Hegyközi Ilona)
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Tervezés

188/2019

olSen, Heidi kristin: What are they doing? And where? 
TrackingtheTrafficasoneof the instruments inanevi-
dence-based redesign of a university library. – Bibliogr. 
In: liBer quarterly. – 29. (2019) 1., p. 1-32.

Mit csinálnak? és hol? A „forgalom követése” mint eszköz 
egy egyetemi könyvtár bizonyítékalapú újratervezésére

átépítés;egyetemikönyvtár;enteriőr;Használóiszoká-
sok; Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai; Könyvtárhasz-
nálat; Tervezés

Az Oslói Egyetem 1999-ben átadott Bölcsészeti és 
Társadalomtudományi Szakkönyvtárát (HumSam-
biblioteket) 2015-ben teljesen át kívánták alakítani. 
Részletes, bizonyítékalapú vizsgálat készült abból 
a célból, hogy még az átépítés előtt áttekintsék a 
könyvtár fizikai tereinek jelenlegi használati jellem-
zőit, a használói szokásokat és igényeket. Az adat-
gyűjtés többféle módszerrel történt. Kiemelkedő sze-
repet játszott a Tracking the Traffic (TTT) elnevezésű, 
Tord Høivik által kifejlesztett kvantitatív módszer, 
melynek segítségével rendszeres idő kö zön ként rög-
zítik, hogy a nyitvatartás alatt hányan tartózkodnak 
a könyvtár egyes tereiben és milyen tevékenységet 
folytatnak, anélkül, hogy a megfigyelők kommuni-
kálnának a használókkal. Meg lehet tehát így állapí-
tani, hogy valaki olvas, vagy a laptopja előtt ül, de 
azt nem, hogy pontosan mit olvas, vagy mit csinál 
a laptopján. A tevékenységeket aztán kategóriák-
ba sorolják, és kódokkal látják el az elemzéshez. 
(Részletesebben ld. https://sites.google.com/view/
ttt-in-libraries/home.) A HumSam-biblioteketben az 
összesen 29 000 m2-es összterületet 39 zónára osz-
tották fel, és a könyvtárosok 2015 februárjában, már-
ciusában és májusában egy-egy hetet töltöttek azzal, 
hogy a nyitvatartási idő kb. minden második órájá-
ban körbejárjanak és megfigyeljék, mit csinálnak a 
használók és hol. (A megfigyelésen alapuló kutatásról 
több csatornán tájékoztatták a használókat, például 
a felmérést végző könyvtárosok megkülönböztetésül 
sárga felsőruhát viseltek.)
A TTT módszert kiegészítették rövid kérdőívekkel a 
könyvtárból éppen távozó használókkal, továbbá fel-
mérést végeztek a csoportos tanulószobák használatá-
ról, illetve 17 hallgatóval mélyinterjút is készítettek. 
Fényképekkel is dokumentálták a megfigyelt hasz-

nálói tevékenységeket az egyes könyvtári terekben. 
Ezen felül még 12 napig „a kedvenc helyem” címmel 
fényképversenyt is hirdettek az Instagramon a könyv-
tárhoz kötődő képi benyomások megragadására.
A felmérések eredményei közül kiemelhetők a követ-
kező számok: az átlagos használó közel másfél órát 
tölt a könyvtárban; a használók 53%-át figyelték meg 
laptoppal vagy táblagéppel; a legtöbben egyedül dol-
goztak. Csak néhány használót láttak éppen valami-
lyen könyvet keresni. A legnépszerűbb terek az első 
emeleten voltak, feltehetőleg a természetes fény és a 
csendesebb környezet miatt. A csoportszobák tekin-
tetében a 2-3 fős csoportok voltak az uralkodóak. A 
kijáratnál megkérdezett használók több ülőhelyet és 
elszigeteltebb kutatói asztalokat szerettek volna.
A felmérések alapján hozott következtetések fon-
tos szempontokkal járultak hozzá a könyvtári terek 
újjátervezéséhez és újjászervezéséhez. Különösen 
megmutatkozott ez az ülőhelyek számának növelé-
sében, az egyes térelemek bútorainak új kialakításá-
ban, a csoportszobák számának meghatározásában, 
valamint az állványok magasságának és számának 
csökkentésében. Ez utóbbi önmagában is növelte a 
természetes fény mennyiségét; a földszinten az ed-
digi 3000-ről 1150-re csökkent az állványok száma, 
a magasságuk pedig 210 cm helyett 140 cm lett. A 
felmérések adatainak tükrében a nagyobb csoport-
szobákat szét lehetett bontani. Számos ergonomikus, 
konnektorokkal ellátott bútort vezettek be a magas 
háttámlájú kanapéktól a paravánszerű fallal szeparált 
egyéni munkaasztalokig. Azokon a helyeken, ahol 
a TTT felmérés során telefonálást figyeltek meg, 
„mobiltelefon-fülkéket” alakítottak ki a zajszűrés 
érdekében. A csoportos tanulás tereit és a csendes 
tereket hangszigetelő térelválasztókkal különítették 
el egymástól. Két, rendezvények tartására alkalmas 
teret is létrehoztak, az egyiket a könyvtár előterében, 
ahol eddig is nagy forgalmat mértek. A nyomtatott 
könyvtári állomány tetemes részét mindeközben 
tömör raktárakba vagy a nemzeti könyvtárba szállí-
tották. Végezetül megnövelték a nyitvatartási időt a 
vizsgaidőszakokban, s a könyvtári pultok is a koráb-
binál vonzóbb designt kaptak.
A belsőépítészi és könyvtárosi együttműködéssel 
újratervezett HumSam 2018 tavaszára készült el tel-
jesen. Összességében 140%-kal nőtt az ülőhelyek 
mennyisége, a használói látogatások száma pedig 
2015 és 2018 között 50%-kal növekedett, 700 ezer-
ről több mint egymillióra. A megfigyeléseket és a 
felméréseket a könyvtár a következő években is meg 
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kívánja ismételni, hogy naprakészek legyenek a hasz-
nálóik igényeit illetően.

(Németh Márton)

Lásd még 158, 159, 160, 162, 189

Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

189/2019

koizuMi, Masanori – WiDDerSHeiM, Michael Majew-
ski: Specialties and strategies in academic libraries : a 
cluster analysis approach. – Bibliogr. In: library manage-
ment. – 40. (2019) 1/2., p. 45-58.

Munkaköri szakosodás és stratégiák a felsőoktatási
könyvtárakban: klaszterelemzéses megközelítés

Felsőoktatási könyvtár; Könyvtárosi hivatás; Középtávú
terv; Munkakör; Személyzet; Szolgáltatások

A szerzők a Tudományos Könyvtárak Egyesülete 
(Association of Research Libraries, ARL) 60 tag-
könyvtárában vizsgálták a könyvtárosok szakterüle-
teit és feladatkörét. Ezen intézményekben több mint 
11 ezer könyvtáros közül 2074 dolgozott összesen 
888 olyan szakosodott munkakörben, melyek meg-
nevezései Cox és Corall (2013, 2014) nyomán kilenc 
osztályba sorolhatók:
1. A rendszerkönyvtárosok feladata könyvtári rend-

szerek fejlesztése és kezelése. Altípusa ik: általános 
rendszerkönyvtáros, adatbázis-/szoftverkönyvtáros, 
felhasználóiélmény-könyvtáros.

2.  Az elektronikusforrás-könyvtárosok információ-
forrásokat szereznek be, licencelnek, értékelnek 
és katalogizálnak. Altípusaik: (általános) elekt-
ronikusforrás-könyvtáros, metaadat-könyvtáros, 
digitális/multimédia könyvtáros, digitális publi-
kálási és licencelési könyvtáros.

3.  A digitális könyvtárosok a gyűjtemények digitali-
zálásával foglalkoznak. Olyan altípusokra osztha-
tók, mint az általános digitális könyvtáros, digitá-
lis gyűjteményi könyvtáros, digitális technológiai 
könyvtáros, digitalizáló könyvtáros, digitalizálási 
metaadat-könyvtáros.

4.  A repozitóriumi könyvtárosok feladata intézmé-
nyi repozitóriumok fejlesztése és kezelése; ennek 
a szakterületnek nincsenek altípusai.

5.  Az információ- és tudásmenedzsment-könyvtá-
rosok fő feladata digitálisforráskezelő-rendszerek 
létrehozása. Két altípusuk az általános információs 
és tudáskönyvtáros, valamint a webkönyvtáros.

6.  A digitális kurátorok / (kutatási) adatkönyvárosok 
feladata digitális adatok beszerzése és létre-
hozása. Altípusaik: digitális kurátor, (kutatási) 
adatkönyváros, digitálisgyűjtemény-archivátor és 
vizuális információforrások kurátora.

7.  A kutatástámogató könyvtárosok feladata a ku-
tatók segítése, kutatási készségek oktatása. Altí-
pusaik: (általános) kutatástámogató könyvtáros, 
egyetemi technológiai könyvtáros, valamit speci-
ális projektek könyvtárosa.

8.  Az oktató (információs műveltségi) könyvtárosok 
nevüknek megfelelően oktatási (tutori) és az okta-
tással kapcsolatos tanácsadási feladatokat látnak 
el. Altípusaik: oktató könyvtáros, használóképzési 
könyvtáros, távoktatással foglalkozó könyvtáros, 
tananyagtervező könyvtáros, oktatástechnológiai 
könyvtáros.

9.  A klinikai könyvtárosok és informatikusok szak-
területe nem bomlik altípusokra.

A kutatástámogató könyvtárosok, az elektronikusfor-
rás-könyvtárosok és a metaadat-könyvtárosok mun-
kaköre már régebb óta létezik az egyetemi könyvtá-
rakban. Történetileg nézve pedig azt láthatjuk, hogy 
a kutatástámogató könyvtárosok a tájékoztató könyv-
tárosok „utódai”. Az elektronikusforrás-könyvtáro-
sok eredetileg az időszaki kiadványokat kezelték, a 
metaadat-könyvtárosok pedig katalogizálók voltak.
A kutatás során a vizsgált intézményeket Ward (1963) 
klaszterelemzési módszerét használva csoportokra 
osztották aszerint, hogy a könyvtár melyik szakoso-
dott könyvtárosi feladatkörökre helyezi a hangsúlyt 
(a kilenc azonosított speciális munkakörtípusban 
dolgozók átlagos számát és arányszámát is tekintetbe 
véve), mindezt pedig könyvtárfejlesztési stratégiák-
nak feleltették meg. Az eredmények szerint az egyes 
könyvtárcsoportok az alábbi területekre fókuszáltak: 
1. klaszter: minden szakterület fejlesztése; 2. klaszter: 
e-források és klinikai könyvtárosság; 3. klaszter: ku-
tatás és oktatás; 4. klaszter: rendszerek, e-források, 
digitális könyvtárosság; 5. klaszter: oktató könyvtá-
rosság; 6. klaszter: metaadatok; 7. klaszter: általá-
nos rendszerfejlesztés; 8. klaszter: nem felismerhető 
specializációs stratégia. Az utolsó, 8. klaszterbe a 
vizsgált 60 könyvtár közül 40 tartozott; ezeknél csak 
átlagosan 12,5% volt a szakosodott könyvtárosok ará-
nya az összes könyvtáros számához képest. A szerzők 
szerint a könyvtáraknak ahhoz, hogy versenyképesek 
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maradjanak, mindenképpen folytatniuk kell a könyv-
tárosi feladatkörök specializációját.

(Koltay Tibor)

Lásd még 160, 169, 187, 198

Pénzügyi és gazdasági kérdések

190/2019

HoeVe, casey Daniel: resource management in a time 
offiscalscarcity :combiningqualitativeandquantitative
assessment for journal package cancellations. – Bibliogr. 
In: The serials librarian. – 75. (2018) 1-4., p. 42-50.

Gyűjteményszervezés szűkös pénzügyi helyzetben: fo-
lyóirat-előfizetési csomagok lemondása mennyiségi és
minőségiértékelésalapján

állomány használata; állományalakítás; állomány apasz-
tás;Felsőoktatásikönyvtár;Folyóirat-előfizetés;Gyarapí-
tási keret; Statisztika

A Kansas Állami Egyetem könyvtári hálózatában 
anyagi megfontolásokból nagyszabású lemondási 
projektre kényszerültek az elektronikus folyóira-
tok előfizetése terén. Átszervezések miatt 2017-ben 
egy megbízott vezető alá került az elérhetővé tett 
dokumentumok (tartalmak) kezelése, s mivel az 
egyes szakterületek referensei nem végeztek átfogó 
feladatokat a gyűjteményfejlesztésben, az ún. tarta-
lomfejlesztő könyvtárosokra hárult a folyóirat-előfi-
zetések felülvizsgálata. Kidolgozták azt a módszert, 
amellyel minőségi és mennyiségi statisztikai adatok 
alapján együttesen tudják értékelni a nagy tudomá-
nyos kiadóknál előfizetett folyóiratcsomagokat és 
adatbázisokat, és dönteni tudnak a lemondásokról. 
Ezt a módszert más könyvtárak is alkalmazhatják, 
ahol munkaerőhiány és költségvetési megszorítások 
vannak érvényben.
Az értékelést a tartalomfejlesztési könyvtárosok ké-
szítették elő a szakreferensekkel és az érintett okta-
tókkal együttműködve, szakmai megfontolások (az 
akkreditációs normák, a tanmenet és az oktatás tá-
mogatása) és az egyes használatokra jutó költségek 
(cost-per-use) figyelembevételével. Az értékelés a 
mennyiségi szempontokkal kezdődött az előfize-
tett folyóiratok táblázatba foglalt jegyzéke alapján, 
amelyben a bibliográfiai adatok mellett szerepeltek 
a többévi használatra, a költségekre (listaárakra) és 

a hozzáférési opciókra vonatkozó adatok is. Kikeres-
ték azokat a címeket, amelyeket kevesen használtak, 
illetve azokat, amelyeknek magasak voltak a költsé-
gei. Egy megtérülési „küszöbértéket” állítottak fel, 
és az ez alá eső címek lemondására tettek javaslatot. 
Ezzel párhuzamosan odafigyeltek arra, hogy az egyes 
szakterületek, részlegek és témák kellően és méltá-
nyos módon legyenek reprezentálva.
A minőségi értékelést úgy alakították ki, hogy a fo-
lyamat átlátható legyen az oktatók és a hallgatók 
számára. Az egyetem naponta megjelenő hírlevelé-
ben kerestek közreműködőket az értékelésben való 
részvételre, bevonva a szakterületek képviselőit. A 
lehetőségre a tanszékvezetők is felhívták munkatár-
saik figyelmét. A szakemberek egy kérdőívben meg-
adhatták a folyóiratcímek megtartására vonatkozó 
érveiket. (Összesen 137-en nyilvánítottak véleményt, 
900 folyóiratról.)
A lemondás tényéről végső soron a könyvtárosok 
döntöttek, tekintetbe véve a könyvtárközi kölcsön-
zés költségeit és az aggregált adatbázisokban való 
elérhetőséget is. Végül egy kivételével lemondták 
az összes folyóiratcsomagot, és külön fizettek elő a 
címekre, amelyeket megtartottak; összességében ke-
vesebb számú folyóiratra fizettek elő, mint korábban. 
A gyarapítási költségvetés tervezett csökkentésének 
(285 ezer dollár) eléréséhez a közel 490 folyóirat le-
mondásán kívül – ami az addigi címek 67%-át tette 
ki, és közel 129 ezer dollárnyi megtakarítást eredmé-
nyezett – csökkenteni kellett a könyvbeszerzési kere-
tet és át kellett csoportosítani az egyéb kiadásokat is. 
Tisztában voltak azzal, hogy a kiadások csökkentése 
negatívan befolyásolja az oktatás és a kutatás könyv-
tári támogatását.
A projekt tanulságai közé tartozott, hogy a munká-
latok elvégzéséhez adminisztratív segítségnyújtásra 
van szükség, és úgy kell meghatározni a munkafo-
lyamatokat, hogy az értékelést a jövőben proaktív 
módon, tágabb időkeretek között lehessen elvégezni. 
Az oktatók eredményesebb bevonása érdekében a 
nyári hónapok helyett a folyóirat-előfizetések felül-
vizsgálatára az év folyamán korábban kell sort ke-
ríteni. Ami a mennyiségi értékelést illeti, meg kell 
vizsgálni, hogy az egyes számítógépes könyvtári 
rendszerek és platformok lehetővé teszik-e a haszná-
latonkénti költségek kiszámítását. Tervbe vették az 
impakt faktorok szerepeltetését is az értékelésben. A 
továbbiakban a döntésnél figyelembe veszik majd a 
könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adatait. Az ér-
tékelések során összesített adatokat célszerű vizuális 
eszközökkel bemutatni az egyetemi vezetés számá-
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ra, és így alátámasztani, hogy az oktatás és a kutatás 
könyvtári támogatásához fenntartható költségvetésre 
volna szükség.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 169, 187

Személyzet

191/2019

PerreT, robert: Ask a guybrarian : work experiences of 
male librarians. – Bibliogr. In: reference services review. 
– 46. (2018) 4., p. 513-528.

Kérdezda könyvtárospasit! Férfi könyvtárosokmunka-
tapasztalatai

Felmérés; könyvtárosi hivatás; Munkahelyi légkör; Mun-
kapszichológia; Személyzet

Míg a társadalmi nem és a könyvtárosság kapcsolata 
állandóan népszerű kutatási téma, viszonylag kevés 
publikáció született a férfi könyvtárosok munka-
tapasztalatairól. Az ilyen irányú, létező tanulmá-
nyokat gyakran kizárták az átfogóbb kutatásokból. 
Csupán maroknyi esetben fordult elő, hogy a férfi 
könyvtárosok tapasztalatait konkrétan vizsgálták és 
szintetizálták. Jelen tanulmány egy évtizedekre visz-
szatekintő kérdésfeltevés folytatása, amelynek célja 
az, hogy rögzítse és leírja a férfi könyvtárosoknak 
egy túlnyomórészt női hivatásban szerzett munka-
tapasztalatát.
A kutatáshoz egy anonim online felmérést végeztek, 
amelyben a férfi identitású referensz könyvtárosok 
tapasztalataira kérdeztek rá. Összesen 109 válasz 
érkezett, melyeket a szerző kategoriztált és elemzett 
a tendenciák és a használható észrevételek megálla-
pítása érdekében.
Összhangban a korábbi kutatásokkal, a férfi könyv-
tárosok közel háromnegyede számolt be arról, hogy  
társadalmi neme nem számít fontos tényezőnek szak-
mai munkája szempontjából. Több évtizedes időtáv-
latban vizsgálva a változás e hiánya önmagában is 
figyelemreméltó. A válaszadók közel negyede szá-
molt be társadalmi nemével kapcsolatos problémák-
ról a munkája során, és sokan jelezték a szervezeti 
támogatás hiányát.
A férfi könyvtárossággal kapcsolatos kutatások 
meglehetősen hézagosak, ahogy azon lehetőségek 

és fórumok száma is alacsony, ahol a tapasztalata-
ik minőségi szempontok alapján ragadhatók meg. 
A szerző reményei szerint cikke növeli a kihívások 
láthatóságát, melyekkel ezen olykor negligált cso-
port néz szembe.

(Autoref.)

Lásd még 187, 189

Marketing, közönségkapcsolatok

192/2019

DeWAn, Pauline: reading in the age of continuous par-
tial attention : retail-inspired ideas for academic libraries. 
– Bibliogr. In: reference & user services quarterly. – 58. 
(2018) 3., p. 177-187.

olvasásaszétaprózódottfigyelemkorában:kereskede-
leminspiráltaötletekfelsőoktatásikönyvtárakszámára

enteriőr; Felsőoktatási könyvtár; Használói szokások;
irodalompropaganda; Marketing; olvasási szokások; ol-
vasásra nevelés

Az olvasás alapvető készség, ám csupán a betűket 
feldolgozni nem egyenlő az elmélyült olvasással. A 
PISA adatai szerint a jó olvasási készség jelenti az 
alapját az egyéb területeken elérhető sikereknek. A 
tanulmány célja olyan gyakorlatok bemutatása, me-
lyek segítségével lehetséges a könyvtár falain belülre 
vonzani és olvasásra ösztönözni az érdeklődőket.
Az okoseszközök korában megváltoztak az olvasási 
szokások: ugyan már a technológiának köszönhetően 
valóban bárhol és bármikor lehet olvasni, mégis annyi 
inger ér minket folyamatosan, hogy egyre nehezebb 
néhány oldalon túlmutatóan fenntartani az elmélyült 
olvasás állapotát. A mai diákok már ebben a környe-
zetben nőttek fel, így egyre kevesebb türelmük van 
egy könyv hosszúságú szöveg elolvasásához, főleg, 
mivel a mobileszközök révén hozzászoktak a rövid 
szövegekhez, a teljes anyagok kivonataihoz.
A felsőoktatási könyvtárak elsődleges feladata, hogy 
olvasásra motiválják a hallgatókat, a kötelező irodal-
mon túlmutató könyvek népszerűsítésével. A köny-
vesboltok piacán nagy figyelmet szentelnek ügyfeleik 
fogyasztási szokásainak és a vásárlás pszichológiai 
jellemzőinek. Annak érdekében, hogy életük intellek-
tuálisan legnyitottabb korszakában a diákok többet 
olvassanak, a könyvtárak is hasznosíthatnák ezeket 
a praktikákat.
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Az első lépés a több olvasó bevonzásához a különb-
ségtétel az impulzív és céltudatos használók között. 
Utóbbiak azok, akik pontosan meghatározott céllal 
érkeznek a könyvtárba. Kutatási adatok szerint négy 
könyvtárlátogatóból egy ilyen akad, a többi három 
impulzív használónak számít, akiknek nincs egy 
fix kiindulópontjuk a szolgáltatások igénybevéte lé-
hez. Az ő figyelmüket lehet leginkább felkelteni a 
kiemelten népszerűsített kötetekkel, szolgáltatások-
kal. A felsőoktatási könyvtárak jellemzően kevés 
figyelmet fordítanak az ilyen vizuális „termékelhe-
lyezésre”, merchandise-ra. Fontos a prezentáció: a 
legszebb új kiadású könyv sem bír nagy vonzerővel, 
ha évtizedek óta használatlan, poros kötetekkel van 
körbebástyázva, nem is említve a rosszul megvilágí-
tott, ütött-kopott bútorzattal ellátott dohos helyiségek 
elriasztó hatását. A könyvtáraknak a siker érdekében 
törekedniük kellene imázsuk építésére, a kellemes 
környezet kialakítására. Az üzletek első számú vá-
sárlócsalogató felülete a kirakat: a könyvtárak is al-
kalmazhatnak használócsalogató elemeket (pl. színes 
posztereket, feliratokat, dekoratív ablak- és ajtófelü-
leteket, virágokat). A jó külső megjelenést – amely az 
első benyomásokat kelti a használóban – a jó belső 
elrendezés kell, hogy kövesse, vagyis valóban úgy 
kell elhelyezni a polcokat, hogy a betérő olvasók a 
lehető legnagyobb természetességgel járhassák kör-
be azokat. Az olyan elemek, mint az önkiszolgáló 
pultok, kölcsönző automaták, fénymásolók pont az 
épületek legkedvezőbb, legbarátibb részeit foglalják 
el, továbbá a tér kitöltése is többnyire steril és nem 
inspiráló a látogatók számára, akik nem kedvelik a 
szűk helyeket. Éppen ezért ajánlatos törekedni a mo-
dern könyvesboltokban is látott nagyobb terek, az 
állványok közötti szélesebb folyosók kialakítására. 
Egy, a népszerű olvasmányokat külön felsorakozta-
tó polc jobban felkelti az érdeklődést. A boltok pol-
caihoz hasonlóan a könyvtárakban is a szem- vagy 
derékmagasságban lévő sorok azok, melyeknek a 
használók a legtöbb figyelmet szentelik. Ismert jelen-
ség, hogy a használókat szorongás töltheti el attól, ha 
túl sok könyvet látnak kevés helyre zsúfolva. A pol-
cokon látható könyvgerincek váltogatása a kiemelt, 
látható borítójú könyvekkel jobban áttekinthetővé 
teszi az állományt. Végezetül érdemes odafigyelni a 
vásárláslélektan alapelvére, mely szerint a fogyasz-
tók érzelmeire és vágyaira kell hatni, a könyvtárak 
esetében inspiráló vizuális üzenetek elhelyezésével, 
nyugodt környezet megteremtésével, az olvasáshoz 
fűződő pozitív képzettársítások felkeltésével.

Az ilyen kívánalmaknak állandó igényfelméréssel 
és a gyűjtemény folyamatos, igényeknek megfelelő 
átrendezésével lehetne megfelelni, de tény, hogy a 
helyhiánnyal küszködő könyvtárak többségének ez 
hatalmas kihívást jelent.
Összegezve a tanulmány megállapításait, a könyvtá-
rak elrendezésének a nagy könyvesboltokét érdemes 
követnie, hasonló enteriőrrel és figyelemfelkeltő 
megoldásokkal, megőrizve egyúttal a saját, könyvtári 
szolgáltatásokat és imázst is.

(Bódog András)

193/2019

ForD, Anne: libations in the library : alcohol-friendly 
events draw new, younger faces In: American libraries. – 
50. (2019) 3/4., p. 20-21.

Ivászatakönyvtárban:azalkoholosrendezvényekúj,fia-
tal arcokat vonzanak

Felsőoktatásikönyvtár;Használó;Könyvtárbarátokköre;
Közművelődési könyvtár; Marketing; Megyei könyvtár;
rendezvény; Városi könyvtár

A polcok közt italt kortyolgatni, könyvek között id-
dogálni: ez egyes könyvtárakban a Könyvtárbarátok 
Köre rendezvényein megesik, zárás után az adomány-
gyűjtés részeként, többnyire nagy sikerrel. Szokatlan-
nak tűnhet az ötlet, azonban a szeszesital-kínálat nö-
veli a részvételt, főként a fiatal generáció körében, és 
a könyvtár közösségi arculatát is megújítja, modern 
társadalmi térként láttatva az intézményt.
A coloradói Jefferson Megyei Könyvtár (JCPL) ve-
zető munkatársa szerint az emberek egy-egy pohár 
borral vagy sörrel a kezükben szeretnek lazítani; ami 
pedig természetes a felnőtteknek szóló rendezvénye-
ken, annak bevezetése a könyvtáraknak is a javára 
válik, ha vonzóak kívánnak lenni használóik számára. 
A JCPL egyik programsorozata, a Stouts and Stories, 
Ales and Tales [Stoutok és sztorik, ale-ek és történe-
tek] nyitóestjén a résztvevők 15–25 dollárt fizettek 
a helyi sörfőzdék termékeinek megkóstolásáért. A 
rendezvényt a könyvtári alkoholmérést tiltó állami 
szabályozás miatt külső helyszínen tartották.
Az alkoholfogyasztás miatt óhatatlanul felmerül 
a kérdés, nem részegedik-e le ilyenkor valaki. Az 
Észak-karolinai Állami Egyetem könyvtárának veze-
tője elmondja, hogy a Könyvtárbarátok Köre Library 
Libations [Könyvtári ivászatok] elnevezésű rendez-
vényein hivatásos csaposokat alkalmaznak, nincs ön-
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kiszolgálás; emellett csak sört és bort szolgálnak fel, 
tömény szeszt nem. Az egyetemi hallgatók részvétele 
sem engedélyezett. Az ilyen események kapcsán so-
kan vörösborral átitatott könyveket és szőnyegeket 
vizionálnak, de a munkatársaknak néhány észszerű 
óvintézkedéssel az állomány és a berendezés védel-
mét ez ideig sikerült biztosítaniuk.
Az ohiói Worthington Libraries hasonlóan eredmé-
nyesként könyvelheti el évente megrendezett, al-

koholt kínáló adománygyűjtését (Books and Brews 
[Könyvek és sörök]). Ezen immár negyedik éve átla-
gosan 225 fő vesz részt, akik 35–45 dollárt fizetnek a 
helyi sörfőzdék termékeiért. A közönségkapcsolato-
kért felelős munkatárs nem tapasztalt negatívumokat, 
a résztvevők pedig szórakoztatónak tartották, hogy a 
megszokott környezettel ilyen újszerű módon kerül-
hettek kapcsolatba.

(Murányi Lajos)

Felhasználók és használat
Általános kérdések

Lásd 159, 206

Használat- és igényvizsgálat

194/2019

SeiDler-De AlWiS, ragna – GreFkeS, Julia: Detect-
ing and facing information demand for new target groups 
such as start-up founders : a case study at the WHu li-
brary. – Bibliogr. In: Bibliothek. – 43. (2019) 1., p. 216-
222.
res. német nyelven

Új célcsoportok igényeinek felmérése, különös tekintettel 
a startup-alapítókra: a WHu – otto Beisheim School of 
Management könyvtárának esettanulmánya

esettanulmány;Felmérés;Felsőoktatásikönyvtár;Igény;
kutatás információellátása; Marketing; Termelés informá-
cióellátása

A jövőorientált könyvtárak hasznot húzhatnak a 
startupok jelenlegi trendjéből. Az új és szokatlan 
célcsoportok felé való fordulás a kereslet foko-
zott bővüléséhez vezethet, és erősítheti a könyvtá-
rak pozícióját. A WHU – Otto Beisheim School of 
Management könyvtára fontolóra vette, hogy egy 
új célcsoportot, a startup-alapítókat is bevonja az 
öregdiákok körébe. E célból egy felmérést végeztek 
a Kölni Műszaki Egyetem (TH Köln) Információ-

tudományi Intézetével együttműködve, az értéke-
lés pedig egy alapszakos szakdolgozat formájában 
történt, ami ennek a cikknek is az alapját képezi. A 
szerzők egy strukturált előzetes analízis segítségével 
meghatározzák, hogy melyek e speciális célcsoport 
(az alapítók) igényei, és kidolgoznak egy koncepci-
ót e célcsoport igényeinek sajátos kiszolgálására. Az 
esettanulmány példája módszert kínál a célcsoport-
specifikus információs igények kielégítésére, emellett 
megmutatja, milyen következményekkel járhat az, ha 
a könyvtárak és szolgáltatásaik túllépnek a megszo-
kott ügyfélkörükön.

(Autoref.)

Lásd még 142, 150, 161, 175, 178, 188, 208

Olvasás
Lásd 192, 195

Olvasáskutatás

195/2019

SoliMine, Giovanni: la lettura e il suo contesto : i dati 
analizzati con il grandangolo. – Bibliogr. In: AiB studi. – 
58. (2018) 3., p. 427-437.
res. angol nyelven

azolvasáséskontextusa:széleslátószögűvizsgálat
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Könyvtárügy; Művelődésügy; olvasáskutatás; olvasási
szokások; olvasásvizsgálat; Statisztika

A statisztikáknak természetükből fakadóan többféle 
olvasatuk lehetséges; a szerző amellett érvel, hogy 
pillanatképek vagy rövid távú elemzések helyett 
nagy látószögű vizsgálatokra van szükség. A hosz-
szabb idősoros kutatások segítenek, hogy „lássuk a 
fától az erdőt”, és kiküszöbölik az évről évre inga-
dozó adatok félrevezető hatását is. Az adatok nagy 
látószögű vizsgálata nemcsak a történeti tendenciákat 
világíthatja meg, de maguk a kérdések is sokat elárul-
hatnak a kérdezők előfeltevéseiről, amelyek szintén 
kontextuális meghatározottságúak.
Az olasz statisztikai hivatal, az Istat 1957 óta kér-
dez rá különböző felmérések keretében (pl. szabad-
idő felhasználása, családok élete stb.) az olvasási 
szokásokra: míg 1965-ben csak a lakosság 16,6%-a 
olvasott el legalább egy könyvet évente, ez a szám 
1987-re több mint a kétszeresére nőtt (36,6%), végül 
2010-ben tetőzött 46,5%-on, azóta pedig közel 40%-
ra csökkent. (A statisztikai adatokat a cikk szerzője 
Maurizio Vivarelli La lettura: storie, teorie, luoghi 
[Az olvasás: történetek, elméletek, helyek] című, 
2018-ban megjelent könyvéből veszi.) A társadalmi-
kulturális kontextus változását e számok értelmezé-
séhez nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Olaszország 
háború utáni gyors fejlődésnek indulása magyaráz-
hatja az emelkedő olvasási tendenciát, a világháló 
elterjedése és a közösségi média a legutóbbi időkben 
tapasztalható csökkenést. Érdemes azonban az ellent-
mondásokra is rámutatni. Az iskolázottság általános 
emelkedése az 1970-es évek óta nem vonta magával 
a magánkönyvtárak méretének növekedését: 1973-
ban a háztartások 42%-ában volt 50-nél több könyv, 
2017-ben ugyanez az arány 43% volt. Az Észak–Dél 
ellentét Olaszországban az olvasás területén is meg-
mutatkozik: míg 2017-ben északkeleten 49% val-
lotta magát olvasónak, a déli régióban 28,3% volt 
az arányuk. Anomáliának tűnhet azonban, hogy az 
egyaránt elmaradott Szardínia és Szicília lakossága 
olvasási szokásaiban kiugró a különbség: míg Szar-
dínián 44,5% olvas, Szicílián csak 25,8% – az okot 
feltehetőleg Szardínia jól működő közkönyvtári há-
lózatában találjuk meg. A tizenévesek a felmérések 
szerint mindig is többet olvastak szabadidejükben, 
mint a felnőttek. Aggasztó azonban, hogy az utóbbi 
öt évben e korosztály közel 60%-os olvasói aránya 
5%-kal csökkent, a felnövekvő nemzedékek olvasá-
sának további visszaszorulását vetítve előre.

Kérdőjelekkel övezett terület az olvasási szokások és 
a könyvpiac, valamint az általános gazdasági helyzet 
változásának összefüggése. Az 1973-as olajválság 
nem érintette a könyvvásárlási és -olvasási szoká-
sokat, míg a 2008-as pénzügyi válság után csökkent 
az olvasási és a könyvvásárlási kedv. (Noha a köny-
veket kölcsön vagy könyvtárból is be lehet szerezni, 
illetve a 2008 utáni csökkenés is inkább a digitális 
forradalomnak tudható be.) Sokan azt várják, hogy 
az olasz könyvpiac válság utáni magához térése (is-
mét évi közel 60 ezer új címmel, ami a 2005-ös te-
tőponttal egyezik) az olvasás terén is reményekkel 
kecsegtet, de a szerző nem osztja ezt a véleményt, 
hiszen a több eladott könyvet a már eleve sokat ol-
vasók is megvehették.
Módszertanilag vitatható, hogy megfelelő-e a felmé-
résekben használt „Olvasott-e tavaly legalább egy 
könyvet?” kérdés. A társadalomban kisebbséget alko-
tó közel 40%-os szám is úgy jön ki, hogy a szabadide-
jükben évente legalább egy darab könyvet olvasókra 
kérdeztek rá, nem téve különbséget a rendszeres és 
az alkalmi olvasók között; ez utóbbiak évről évre ki 
vagy be is kerülhetnek az olvasóknak tekintettek kö-
rébe, ingadozást idézve elő a statisztikában.
A 2017-es, családokra vonatkozó felmérésben az 
Istat más megközelítésben tette fel a kérdést, immár 
a szabadidőben olvasott tanulmányi célú vagy a „nem 
igazi” könyvek (pl. útikönyvek, szakácskönyvek) 
forgatását is beleszámítva az olvasottak közé. Az 
olvasók számaránya így 59,4% lett. Mindez azt bi-
zonyítja, hogy a meghatározások és a kérdésfeltevés 
messzemenően befolyásolják a válaszokat.
Egy másik módszertani probléma, hogy a felmé-
rések önbevallásos alapúak, azaz az olvasók önké-
pével is összefüggenek. A könyvek világát sokan a 
magaskultúrához, az elithez társítják, így nemmel 
válaszolnak az „Olvasott-e tavaly legalább egy köny-
vet?” kérdésre, de a „Milyen könyvet olvasott?” kont-
rollkérdésre már említenek példát az olvasottakra. Ez 
a „határozatlan olvasók” szürke zónája, amely magá-
ban foglalja a szórakoztató irodalom, az útikönyvek, 
az e-könyvek olvasását, vagy éppen azt a tényt, hogy 
egy könyvből csak bizonyos részeket olvasnak el. Az 
efféle „határozatlan olvasók” mennyisége számotte-
vő, több mint 10%. Az olvasásnépszerűsítés egyik 
eszköze ezért az lehet, ha a könyvet mint kulturális 
objektumot deszakralizáljuk.
A felmérések ez ideig nem néztek szembe a digi ta li-
záció olvasásra gyakorolt hatásával sem. A világháló 
használata nincs ellentmondásban az olvasással: a 
magukat olvasónak vallók 70%-a állította azt, hogy 
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„mindig online” van, míg a nem olvasóknak csupán 
47%-a válaszolta ugyanezt. Egy másik statisztika 
szerint az olaszok közel egyharmada használta az 
internetet hírfogyasztásra, újságolvasásra, és csak 
8,1%-uk e-könyvek letöltésére. Az online olvasás 
egyéb formáiról (blogok, üzenetek stb.) nem állnak 
rendelkezésre hasonló adatok. A szabadidő minden 
percének digitális kitölthetősége és az új megis-
merési utak elterjedése miatt félő, hogy a fiatalok 
a könyveket nem tartják összeegyeztethetőnek az 
„online léttel”.
Olyan változások zajlanak a kommunikáció, a tájé-
kozódás és az olvasás ökoszisztémájában, melyek 
megváltoztatják az olvasáskutatás tárgyát, így a vizs-
gálatokhoz új fogalmi megközelítésekre és új mód-
szerekre van szükség, túlmutatva a mennyiségi alapú 
felméréseken a minőségi szempontú vizsgálatok felé. 
Emellett az olvasás kutatóinak a web által kínált esz-
közöket is jobban ki kellene használniuk.

(Szabó Piroska)

Használók képzése

196/2019

FArGo, Hailley M. – roWlAnD, nicholas J. – knAPP, 
Jeffrey A.: Scholarship as conversation : using book re-
views to think about scholarly communication. – Bibliogr. 
In: college & research libraries news. – 80. (2019) 1., p. 
22-25.

A tudomány mint párbeszéd: könyvismertetések felhasz-
nálása a tudományos kommunikációról való gondolko-
dásban

együttműködés-helyi;Felsőoktatásikönyvtár;Használók
képzése -felsőoktatásban; Információs műveltség; re-
cenzió; Tudományos kutatás

Az alapképzésben tanuló hallgatók bevonása szak-
könyvekről írt könyvismertetések írásába új utat nyit 
a kutatásmódszertan és az információs műveltség 
oktatásában.
Közismert, hogy a könyvtárosok a gyűjteményszer-
vezés során használják a rövid vagy terjedelmesebb 
és kritikai jellegű könyvismertetéseket. A referensz 
interjúk tanúsága szerint sok hallgató számára ezek 
kevésbé ismert dokumentumtípusok, ezért meg kell 
nekik magyarázni, hogy az adatbázisokban való ke-

reséskor talált online könyvismertetés nem számít 
folyóiratcikknek, hanem egy adott témában releváns 
könyvről szól.
A könyvismertetések célja az, hogy megmutassák, 
mivel járul hozzá az ismertetett könyv az adott szak-
területhez, és hogyan illeszkedik az eddigi eredmé-
nyek kontextusába. Mindez jól összekapcsolható 
az ACRL Információs műveltségi keretrendszere 
(Framework for Information Literacy for Higher 
Education) „A tudomány párbeszéd” elnevezésű 
keretének tartalmával. Ennek megfelelően a hallga-
tóknak mint az információ fogyasztóinak és előállí-
tóinak feladata az, hogy csatlakozzanak a tudomány 
folyamatosan zajló diskurzusához, saját tudásukkal 
járulva hozzá ehhez a párbeszédhez. Ennek a keret-
nek a megvitatásakor a hallgatónak meg kell vála-
szolnia azt a kérdést, hogy miként jön létre az infor-
máció, kinek a véleménye kap nagyobb prioritást és 
válik publikálhatóvá. Ezzel egyúttal hidat verünk „A 
tekintély konstruált természetű és kontextusfüggő” 
nevű kerethez. A könyvismertetések írása természetes 
közeget teremt ehhez, mivel a hallgatók első kézből 
szereznek élményeket a tudományos kommunikáció-
ról. Nemcsak az írásfolyamat közvetlen résztvevőivé 
válnak, hanem a publikálás és terjesztés körforgását 
is megismerik. 
A Pennsylvaniai Állami Egyetemen 2009-ben indult, 
oktatók, könyvtárosok és hallgatók részvételével 
zajló program során azt tapasztalták, hogy az idő 
előrehaladtával a (társszerzőségben készült) könyv-
ismertetésekben megnőtt a hivatkozások száma mind 
az adott könyv szerzőjének más műveire, mind a 
műről szóló egyéb könyvismertetésekre. Ez azt jel-
zi, hogy a hallgatók egyre szervesebben vettek részt 
a tudományos diskurzusban, és egyre jobban reflek-
táltak arra, hogy más kutatók mivel járulnak ahhoz 
hozzá. A könyvismertetések közzétételével maguk is 
új tudás előállítóivá válhattak. Kritikusabban álltak 
a lektorálás kérdéséhez, illetve kezdték megtalálni 
saját „tudományos hangjukat” is.
A szerzők szerint a program az együttműködések, az 
alapszakos hallgatóknak nyújtott publikációs fórum 
és az információs műveltségi keretrendszerrel való 
összekapcsolhatóság révén más intézményekben is 
pozitív hozadékokkal járhat.

(Koltay Tibor)
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197/2019

SAuerWein, Tessa: Framework information literacy – 
Aspekte aus Theorie, Forschung und Praxis. – Bibliogr. 
In: Bibliothek. – 43. (2019) 1., p. 126-138.
res. angol nyelven

azInformációsMűveltségiKeretrendszer–azelmélet,a
kutatás és a gyakorlat néhány aspektusa

didaktika -felsőoktatási; egyetemi könyvtár; Használók
képzése -felsőoktatásban; Információsműveltség;Mód-
szertani útmutató

Az ACRL Információs műveltségi keretrendszerét 
(Framework for Information Literacy for Higher 
Education) Németországban is használják informáci-
ós műveltségi oktatásra a felsőoktatásban, mivel vál-
tozatosnak, nyitottnak, cirkulárisnak, diszkurzívnak, 
hálózatos természetűnek, praktikusnak és interaktív-
nak tartják.
Az oktató könyvtár feladata volna, hogy korszerű 
ismereteket közvetítsen. Németországban azonban 
egyelőre a képzések többsége csak néhány egyedi 
témával és az információkeresés klasszikus problé-
máival foglalkozik. Az a kérdés is felmerül, hogy a 
posztigazság, a plagizálás, a parazita kiadók korá-
ban hiteles és jó minőségű információt kínálnak-e a 
könyvtárak. Éppen ezért nő az információs kompe-
tenciák fontossága – erre válaszolva a Keretrendszer 
felhasználásával új, az aktuális kihívásoknak megfe-
lelő oktatási tartalmak hozhatók létre. Ennek példája 
a „Framework Information Literacy Lessons” (FILL) 
elnevezésű, modulokból felépülő workshop, amelyet 
a Bambergi Egyetem Könyvtárában dolgoztak ki.

A FILL a tudományos munka több témakörét (az 
információkeresést, az írást és az eredmények pre-
zentálását) mutatja be úgy, hogy a hallgatói aktivitás 
növelését brainstorminggal, gondolattérképekkel, 
csoportos prezentációkkal és vitát provokáló, célzott 
kérdésekkel segíti.
A különböző keretek figyelembevételével a FILL 
kutatásmódszertani jelleget ölt. „A tekintély konst-
ruált természetű és kontextusfüggő” keret jegyében 
a képzés lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők 
megvitassák saját kutatási elképzeléseiket. „A tu-
domány párbeszéd” nevű keret alapján a hallgatók 
a tudomány ökoszisztémáját vezérlő szabályokat is 
megismerhetik.
A Keretrendszer kompatibilis az egyetemi hallgatókra 
vonatkozó információskompetencia-szabványokkal, 
különös tekintettel a Német Könyvtári Szövetség 
(Deutscher Bibliotheksverband, dbv) 2018-as hatá-
rozatában rögzített előírásokra. A Keretrendszer ru-
galmassága folytán a készségalapú tanulási célok – 
mint az információigény felismerése, az informá-
ciók megtalálása, értékelése és elemzése, valamint 
felelősségteljes felhasználása és átadása másoknak – 
megfeleltethetők több, a keretek valamelyikében 
megfogalmazott célnak is.
A FILL „Könyvtári Leckéinek” része a tudomá-
nyos tevékenységhez szükséges készségek oktatása 
(adatbázis-használat, hivatkozás stb.), többek között 
egy fiktív online felhasználó segítségével. Jelenlegi 
változata mellett a FILL alkalmas új kurzusok meg-
alapozására is.

(Koltay Tibor)

Lásd még 148, 150, 177, 201
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Digitalizálás

198/2019

roTH, Anna – FAuST, Jutta: Die Masse macht’s : Digi-
talisierung der Briefsammlung Trew mit kitodo. – Bibliogr. 
In: ABi-Technik. – 39. (2019) 1., p. 34-43.
res. angol nyelven

ChristophJacobTrewlevélgyűjteményénekdigitalizálása
aKitodonevűszoftversegítségével

digitalizálás;elektronikuskönyvtár;Felsőoktatásikönyv-
tár; integrált gépi rendszer; kézirat -muzeális; levél; 
Mun ka folyamat; Szoftver

Az Erlangen-Nürnbergi Egyetem Könyvtára a Bajor 
Állami Tudományos és Művészeti Minisztérium ál-
tal finanszírozott projekt keretében a nürnbergi vá-
rosi orvos és természettudós, Christoph Jacob Trew 
(1695–1769) teljes levélhagyatékát digitalizálja. A 
leveleket ezt követően a bavarikon nevű kulturális 
portálon teszik közzé. A digitalizálás munkafolyama-
tainak hatékony vezérléséhez az egyetemi könyvtár a 
nyílt forráskódú Kitodo.Production szoftvert vezette 
be, amelyet szabványos interfészeken keresztül a ba-
jor könyvtári hálózat katalogizálási és megjelenítési 
rendszerébe integráltak. A szoftvert további digitali-
zálási projektekben is alkalmazni fogják.

(Autoref.)

Lásd még 154, 158, 159

Adatbázisok
Lásd 153, 175, 183, 205, 206

Audiovizuális, elektronikus,  
optikai információhordozók

199/2019

WorSøe-ScHMiDT, lisbeth: The e-book war in Den-
mark. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and informa-
tion science. – 51. (2019) 1., p. 95-105.

A dán e-könyves háború

elektronikus könyv; kapcsolat intézményekkel; kölcsön-
zés;Könyvkiadáséskönyvkereskedelem;Közművelődé-
sikönyvtár;Szerzőijog

A tanulmány áttekintést ad arról, hogy a digitalizá-
lás előrehaladása és az e-könyvek elterjedése miként 
változtatta meg a dán könyves világ privát szereplői 
és az intézményi szereplők közötti viszonyrendszert. 
Ehhez esettanulmányként az eReolen szolgáltatás 
története kínálkozik; e platformot a kiadók és egy 
könyvtári konzorcium együttműködésében hozták 
létre 2011-ben a könyvtári e-könyv kölcsönzés biz-
tosítására.
Az e-könyvek megjelenése megváltoztatta a könyvtá-
rak és a kereskedelmi könyvpiac kapcsolatrendszerét. 
Különösen izgalmas, hogy az új platformmal a dán 
könyvtáraknak új funkciója jelent meg, mintegy ka-
talizálva a dán e-könyv piac fejlődését, amely csak 
2012 után indult ugrásszerű bővülésnek. A kiadók 
már a hagyományos könyvkölcsönzés rendszerét is 
keményen támadták időről-időre mint piactorzító té-
nyezőt. Az állam oldaláról viszont mind a dán könyv-
kiadás támogatása, mind a dán közkönyvtári rendszer 
működtetése immár több mint száz éve a kultúrpoli-
tika alapvető sarokkövét jelenti. A könyvpiac men-
tesült a piaci versenyszabályok követelménye alól a 
könnyebb működés, a kis piacon elérhető megfele-
lő jövedelmezőség érdekében, emellett a könyvtári 
rendszer kultúraterjesztő demokratikus alapfunkciói 
is vitán felül állnak. A 2010-es évektől a dán könyv-
piac liberalizációja igen kemény piaci helyzetet te-
remtett a kiadók számára, szélsőséges koncentráció 

Információelôállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés
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zajlott le. A cikk elemzi a szerzői jog változásait is. 
Az e-könyvek megjelenése előtt kialakult egyfajta 
kényes egyensúly az oktatási-közművelődési igé-
nyek és a szerzői jogok érvényesítése között, ami 
a fénymásolás legális kereteit is megteremtette. Az 
állam kultúrpolitikai dilemmája abban áll, hogy a ke-
reskedelmi érdekeket részesítse-e előnyben vagy az 
általános közművelődési igényeket, a kultúrát mint 
közjót. A cikk részletes képet ad arról, hogy a szerzői 
jogi szabályozás módosítása hogyan próbálta meg-
teremteni újra az egyensúlyt, mérsékelt sikerrel. Az 
e-könyveket a nem kézzelfogható médiumon tárolt 
képekkel, video- és hangfelvételekkel sorolják egy 
kategóriába, ami eléggé eltérő kontextust teremt az 
e-könyv kölcsönzés számára a hagyományos köny-
vek kölcsönzéséhez képest. A könyvtárak azért har-
colnak, hogy az e-könyv kölcsönzés szabályait a ha-
gyományos könyvek kölcsönzéséhez igazítsák.
A különféle nemzetközi gyakorlatok áttekintése 
után állt fel a kiadókkal partnerségben 2011-ben az 
ereolen.dk, melyben a könyvkölcsönzés modelljét 
tranzakcióalapú díjszabás képezte a könyvtárak ré-
széről a kiadók felé (14,50 dán korona az új címek, 
10,50 korona az egy évnél régebben megjelent címek 
esetében). A könyvtárak egy maximális költségpla-
fon érdekében megszabhatták az egy felhasználó ál-
tal vagy az egy régióban adott időszakban letölthető 
e-könyvek számát. A fix árakat később azért támad-
ták, mert az e-könyveket akár olcsóbban is lehet árul-
ni a piacon, mint amennyibe a könyvtárnak kerülnek 
az eReolen platformon keresztül.
Az e-könyv háború lényege, hogy miként lehet az 
e-könyvek kölcsönzését oly módon engedélyezni, 
hogy az ne falja fel a dán privát szektorbeli e-könyv 
piacot. Az egyes felek érdekei élesen szemben áll-
nak egymással, s ezen az állami szabályozó hatóság 
közvetítése sem nagyon tud érdemben segíteni. Nem 
mindegyik kiadó vesz részt az eReolenben. Néhány 
nagy szereplő egy ideig bent volt, kiszállt, majd újra 
csatlakozott, végül megint kiszállt. Új licencelési 
modellek is beépültek a platformba (pl. a könyvtárak 
több e-könyv „példányát” fizetik ki, amelyeket dara-
bonként négyszer lehet kikölcsönözni). Mindeközben 
Mofibo néven a dán piaci szférában 2013-ban megje-
lent egy szolgáltatás, amely a Spotify vagy a Netflix 
mintájára kínál hozzáférést az e-könyvekhez havi elő-
fizetéses alapon. Egyrészt tehát ugyan a közszféra fe-
lől induló eReolen segített felpörgetni a dán e-könyv 
piacot, az évek előrehaladtával a kereskedelmi kiadók 
és forgalmazók már nem érdekeltek a könyvtárakon 
keresztüli e-könyv fogyasztás meghatározó része-

sedésében. Másrészt a hatékony könyvtári rendszer 
a maga használói lefedettségével olyan piaci bázist 
képez, melyet a kiadók nem hagyhatnak figyelmen 
kívül. A könyvtár már nem csupán passzív kultúra-
terjesztőként jelenik meg, hanem partnerségben a 
kiadókkal az e-könyv piac fejlesztésében is szerepet 
vállalhat, új üzleti modellek meghonosításával. Kér-
dés, hogy a dán könyvtári rendszer mint független 
e-könyv piaci szereplő milyen jövő elé nézhet.

(Németh Márton)

Lásd még 178

Információ- és kommunikációs  
technológia

200/2019

Denár, Michal – MorAVec,Josef:důvěryhodnostvdig-
itálnímsvětě(velký testkvalitativníúrovnězabezpečení
onlineknihovníchkatalogůvČr).–bibliogr. In:Čtenář.
– 70. (2018) 10., p. 367-371.

Megbízhatóság a digitális világban: átfogó felmérés a 
csehországi online könyvtári katalógusok biztonságának 
minőségiszínvonaláról

Adatvédelem; Felmérés; Honlap; információtechnológia; 
online katalógus

Az interneten elérhető adattömegben jelentős meny-
nyiségű személyes és szenzitív adat található. A 
könyvtárak weboldalaikon és online katalógusaik-
ban az elektronikus szolgáltatások biztosítása közben 
használóik személyes adatait is kezelik. Csak akkor 
élvezhetik használóik bizalmát, ha alkalmazásaikban 
és adattáraikban biztonságos környezetet, korszerű 
titkosítást nyújtanak. Az internetes böngészők ma 
már jelzik a weboldalak biztonságát, zöld színnel 
vagy a „biztonságos” jelzővel. A Google Chrome 
68-as számú verziója (2018. 07. 24.) óta a HTTPS 
nélküli oldalakat „nem biztonságosnak” minősíti, így 
a használók azonnal látják a figyelmeztetést, hogy 
ilyen oldalakon ne közöljék adataikat.
Csehországban a Könyvtári Tanács már 2017 szep-
temberében kiadta a HTTPS protokollra való áttérési 
ajánlást, ekkor azonban a 2153 online katalógusból 
csupán 43 használta ezt a fajta kódolást. A cikk szer-
zői 2018-ban automatikus módszerrel ismét tesztel-
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ték a könyvtárak katalógusait és szervereit, amihez 
az SSL Server Test ingyenes online eszközt használ-
ták (https://ssllabs.com/ssltest). További lehetőséget 
kínált a Mozilla Observatory, mellyel a szerverek 
biztonsága tesztelhető (https://observatory.mozilla.
org). 2038 könyvtári katalógus elérhetőségét össze-
gyűjtve csak a konkrét doménnévvel rendelkezőket 
vizsgálták, az IP-címmel nyilvántartottakat nem, így 
a mennyiség 779-re csökkent. Az időbeli változáso-
kat két teszteléssel követték, 2018 februárjában és 
júniusában. A vizsgált katalógusokat „A”-tól „F”-
ig, a kiválótól a nem megfelelőig osztályozó skálán 
értékelték.
Az SSL Server Test során kiderült, hogy az aján-
lás ellenére magas a titkosítatlan HTTP-használat a 
könyvtárak körében. Az utolsó, júniusi tesztelés so-
rán a 779 könyvtárból csupán 109 kapott „A” vagy 
annál jobb, „A+” minősítést. 571 könyvtár (73%) 
titkosítatlan protokollt használt, így az „X” osztály-
zatban részesült. Ugyan 19 katalógus áttért a HTTPS-
re, de a szerver rossz beállítása miatt „F”, azaz nem 
megfelelő minősítést kapott. A változások közel fél-
éves időtávlatban való követése az „A” kategóriába 
sorolt katalógushonlapok számának emelkedését is 
kimutatta (58-ról 90-re), ám a „B” minősítést elértek 
körében volt igazán kiugró a növekedés: a korábbi 
7-ről 63-ra emelkedett a számuk. Sajnos a szerverek 
rossz beállításai miatt a „C” és „F” minősítések száma 
is valamelyest emelkedett. A cseh könyvtári kataló-
gusok eredményeit összevetették az SSL Labs teszte-
lések globális, 2018. júniusi mutatóival (n=138 874): 
míg az összes honlap esetében 59,2% kapott „A” 
minősítést, a cseh katalógusok csak 13,9%-ban értek 
el ilyen eredményt. A csehek körében „B” minősítést 
csak 8,1% kapott, szemben az összes ekkor tesztelt 
honlap 22,6%-os arányával.
A Mozilla Observatoryval folytatott vizsgálatok so-
rán egyik cseh online katalógus sem ért el „A” minő-
sítést, „B+” minősítést is csupán egy könyvtár kapott. 
Összességében februárban 752, júniusban 751 könyv-
tár minősítése „F” volt, azaz nem megfelelő.
A nem túl megnyugtató eredményeknek számos oka 
lehet. A könyvtárak szerint sokszor beállítási prob-
lémát okozhat az is, ha a könyvtári rendszert egy 
cég szállítja, de a szervert a rendszergazda kezeli. 
A HTTPS protokollt nem használó könyvtáraknak 
sürgősen döntést kell hozniuk a biztonságos műkö-
désre való áttérés érdekében. A legfontosabb lépések 
a következőek: HTTPS alkalmazása ott, ahol eddig 
nem volt; a minősítés tesztelése az SSL Labs segít-
ségével; a szükséges módosítások elvégzése; a szer-

verbeállítások tesztelése a Mozilla Observatoryval; 
végül a szükséges beállítások javítása. A könyvtárak 
adatbiztonsági kérdései rendkívül fontosak, ezért a 
későbbiekben a cseh online könyvtárak tesztelését 
újra és újra el kell végezni.

(Prókai Margit)

201/2019

Finley,ThomasK.:Thedemocratizationofartificial In-
telligence : one library’s approach. – Bibliogr. In: informa-
tion technology and libraries. – 38. (2019) 1., p. 8-13.

A mesterséges intelligencia demokratizálódása – egy 
könyvtár megközelítésében

eszköztár; Használók képzése; információtechnológia; 
Kölcsönzés;Közművelődésikönyvtár;Mesterségesintel-
ligencia; Programozás; Szoftver

A Northeastern Egyetem és a Gallup elemző és ta-
nácsadó cég kutatása szerint az amerikaiak 85%-a 
már használ mesterséges intelligencián (MI) alapuló 
termékeket, elég csak a spamszűrőkre vagy akár a 
Google szolgáltatásaira gondolni. A Google korábbi 
MI-ért és gépi tanulásért felelős főmérnöke 2017-ben 
azt nyilatkozta, hogy a következő lépés az MI demok-
ratizálódása, vagyis a belépési korlátok csökkentése 
és a használói kör bővítése lesz. A Texas állambeli 
Friscói Városi Könyvtárban úgy vélik, ez a terület 
kritikus készség lesz a közeljövőben, ezért számos 
módszert megvizsgáltak annak érdekében, hogy meg-
ismertessék az MI-t a használóikkal.
A Friscói Városi Könyvtárban a hangsúlyt a gépi 
tanulásra helyezték, vagyis az olyan mesterséges 
intelligenciára, amely képes szabályszerűségeket 
felismerni, modellezni az adatokat, majd kiszámí-
tani a legvalószínűbb jövőbeli eshetőségeket, végül 
leszűrni ezekből a megfelelő tapasztalatokat a még 
pontosabb eredmények elérése érdekében. A könyv-
tár azért összpontosított az MI-nek erre az ágazatára, 
mert egyrészt ez érhető el szabadon felhasználható-
an a Google nyílt forráskódú eszköztárában, más-
részt könyvtári környezetben ez valósítható meg a 
leginkább.
A Friscói Városi könyvtár immáron négy éve bizto-
sít kölcsönözhető makerspace készleteket. Minden 
ilyen Maker Kitnek nevezett vízálló és strapabíró 
doboz RFID-címkével van ellátva; összesen mint-
egy húszféle robotikai készletet, forrasztásmentes 
áramköri táblát, 3D-s nyomtatási, programozói és 
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Dolgok Internete csomagot állítottak össze, felhasz-
nálási útmutatókkal és segédletekkel egyetemben. A 
150 dobozt az évek során közel négyezerszer kölcsö-
nözték. 2017-ben a Google piacra dobta a saját MI-s 
barkácskészletét Google AIY Voice néven, amelynek 
alapja egy Raspberry Pi miniszámítógép és egy hang-
szóró, a rendszer így lényegében egy hangvezérléssel 
működtethető, programozható okoshangszórót alkot. 
(Részletek: https://aiyprojects.withgoogle.com/.) A 
Friscói Városi Könyvtárban a Google kartonpapíros 
csomagolása helyett saját, 3D-s nyomtatással előál-
lított műanyag dobozokba helyezték az eszközöket 
és a hozzájuk tartozó útmutatót. Jelenleg 21 ilyen 
készletet kölcsönöznek fennakadások nélkül.
A használókkal alapszintű MI-tanfolyamokon ismer-
tetik meg a technológiát, ahol a készleteket a könyv-
tári oktatótermi laptopokkal kötik össze. A beveze-
tőt követően Python programnyelven gyakorolják a 
hangfelismerés és a kódolás alapjait. Az ingyenes 
Python nemcsak általában alkalmas a kódolás könnyű 
elsajátítására, de egyúttal ez a kulcs a Google nyílt 
forráskódú mesterséges intelligenciájának eléréséhez 
is, az alacsony belépési küszöb pedig lehetővé teszi, 

hogy szinte bárki kipróbálhassa az MI-hez kapcso-
lódó technológiákat.
A Maker Kitek nagy népszerűségre tettek szert a 
friscói könyvtárhasználók körében, sokan léptek be 
ily módon a programozás és a mesterséges intelli-
gencia világába. Nem szabad persze azt várni, hogy 
a használóból a csomag kikölcsönzésével a mélyta-
nulás neurális hálóinak mesterprogramozó szakér-
tője lesz, de a Python alkalmazása és az MI-vel való 
megismerkedés révén az érdeklődők olyan alapozó 
készségekre tesznek szert, melyeket sikerrel kama-
toztathatnak a jövőben. A Friscói Városi Könyvtárban 
olyan új lehetőségek bevezetését is fontolóra vették, 
mint a Google AIY Vision, amely a gépi képfelisme-
rést hozza testközelbe. Emellett világszerte számos 
más kezdeményezés is létezik a robotika és az MI 
összekapcsolására (pl. www.anki.com.)
A közkönyvtáraknak mindez kiváló alkalmat jelent 
arra, hogy helyet biztosítsanak maguknak e korszerű 
tudás közvetítésének folyamatában.

(Bódog András)

Lásd még 159, 161, 164, 173, 206

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés

202/2019

BerG, lena: neues Haus in altem Gewand : das Philo-
logicum der universitätsbibliothek der lMu München In: 
Bibliotheks-forum Bayern. – 12. (2018) 4., p. 275-278.

Új épület régi köntösben: a müncheni ludwig-Maximilians 
egyetem könyvtárának Philologicuma

átépítés; egyetemi könyvtár; könyvtárépítés, berende-
zés;Könyvtárépület-egyetemi,főiskolai;Tervezés

2019 nyarától a Philologicum fogja irodalommal 
ellátni a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem 
(LMU) legnagyobb, irodalom- és nyelvtudományi 
karát. Ez a feladat eddig tíz tanszéki és szakkönyvtár-
ra hárult, melyek az LMU hat különböző épületében 
voltak találhatók. Ez változik meg most: egy fedél alá 

kerül a tíz könyvtár, összevonják őket, és egységes 
rendszer szerint helyezik el az állományt.
A régóta tervezett projektet hivatalosan a bajor mi-
niszterelnök indította el 2013 áprilisában, egyengetve 
az utat a nemzetközi pályázat kiírásához, amely 2014 
júniusában zárult le. A negyven európai pályázó közül 
egy osztrák nyert: a Büro Fink Thurner a Cukrowicz 
Nachbaurral közösen, akik egy régi épületben – an-
nak műemléki védettségű homlokzatát megtartva – 
képzelték el az új, korszerű könyvtárat.
A megújuló épületben, amely kb. 5 800 m2 hasznos 
területtel, illetve 700 munkaállomással és olvasóhely-
lyel fog rendelkezni, a faborítás lesz a meghatározó. 
Az egyetemi közösség közel félmillió dokumentu-
mot, illetve egy jelentős kölcsönözhető tankönyv-
gyűjteményt is használhat majd a tervek szerint.
Az 1833–1835 között felhúzott épületet egy münche-
ni építész, Friedrich von Gärtner tervezte, s eredeti-
leg a vakok intézetének adott otthont. Ma műemléki 
védettséget élvez, és a Bajor Állami Könyvtárral, a 
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Ludwigskirchével és a szomszédos egyetemi épüle-
tekkel alkot városképi egységet. Az 1960-as években 
egyetemi célra a homlokzat megtartásával felújítot-
ták, és itt kapott helyet a romanisztikai és olasz tan-
szék könyvtáraikkal egyetemben, valamint a szín-
háztudományi tanszék studiószínpadával, továbbá 
különböző tantermek és rendezvényhelyiségek.
A mostani átépítési projekt a következőképen zajlott 
le: 2015-ben kiürítették az épületet, majd „kibelez-
ték”, csak a külső falait tartva meg. Ezt követően az 
udvari födémet erősítették meg nagynyomású beton 
bejuttattatásával (az épület alatt két földalattivonal 
fut). 2016 közepén elkezdődött a tényleges építkezés, 
2017 tavaszán pedig hetek alatt felépültek a létesít-
mény szintjei. (Eredetileg három szintre tagolódott, a 
felújítás során azonban hat belső szintet alakítottak ki, 
a homlokzatot a Ludwigstraße felől teljesen, a másik 
oldalon részben változatlanul hagyva.) A tetőszerke-
zet elkészülte után júliusban már a bokrétaünnepre is 
sor került. Ezután következtek a belső munkálatok: 
2018 nyarán a padlóburkolatok is elkészültek, és el-
kezdték a bútorok, berendezések beszerzését, a köl-
tözés megtervezését. 2019 februárjában véget ér az 
építési szakasz, s az LMU legnagyobb szakkönyvtára 
a remények szerint a nyári szemeszterre megnyithatja 
kapuit látogatói számára.
A cikket több fotó, látványterv és rajz is illusztrálja.

(Murányi Lajos)

203/2019

SkinA, Daniel: Herausforderung Bauprojekte in histo-
rischen Gebäuden – Die Österreichische nationalbibli-
othek. – Bibliogr. In: ABi-Technik. – 39. (2019) 1., p. 2-8.
res. angol nyelven

A régi épületeken végzett építési projektek kihívásai – az 
osztrák nemzeti könyvtár

állományvédelem; átépítés; épületgépészet; könyvtár-
építés, berendezés; könyvtárépület -nemzeti; nemzeti 
könyvtár; raktározás

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische 
Nationalbibliothek, ÖNB) 2018-ban ünnepelte fenn-
állásának 650. évfordulóját. Egy ilyen intézmény-
nek állandóan változnia kell, ha eleget kíván tenni 
feladatainak. Az ÖNB tíz különgyűjteménnyel és 
hat múzeumi gyűjteménnyel rendelkezik, melyek 
zömmel a bécsi Hofburgban, illetve annak közelé-
ben találhatók.

A több mint tizenegymillió dokumentumot számláló 
könyvtár egy történelmi épületegyüttesben inkább 
a lehetőségekhez, mintsem az igényekhez igazo-
dik. Az olvasói terek 1965–1966 óta a Neue Wiener 
Hofburgban kaptak helyet; ebben a szárnyban talál-
ható a Kunsthistorisches Museum, a Weltmuseum, va-
lamint az új Museum Haus der Geschichte Österreich 
is. Már a hatvanas években felmerült egy új raktár 
létesítésének igénye, ám a tervezéskor tekintettel 
kellett lenni a Hofburg műemléki védettséget élve-
ző épületegyüttesére. A raktár helyszínéül a Neue 
Hofburg déli frontja mentén (a Burggarten felé néző 
oldalon) lévő, föld alatti területet jelölték ki, melyet 
a valamikori katalógusteremből (most társalgó) lehet 
megközelíteni. (Az összeköttetés megteremtésére a 
pince- és raktárrendszert kiszolgáló szellőzőcsatornát 
használták fel.) Eredetileg a raktárat pusztán tárolásra 
szánták, de mivel a Neue Burg nagyolvasója már túl-
terhelt volt, a raktár legfelső szintjén is kialakítottak 
egy olvasói zónát, elsősorban a napilapok és a nagy 
méretű dokumentumok használatához. Az építkezés 
1988. március 1-jén kezdődött, és 1990 őszén be is 
fejeződött, de a raktár pénzügyi okok miatt csak négy 
évvel később nyílt meg. Teljes hossza 200 méter, szé-
lessége 12 és 36 méter között ingadozik, és 15 méter 
mélyen fekszik a felszín alatt. Alapterülete 5000 m2, 
a felhasználható terület 16 300 m2 lett. A hűtésről és 
fűtésről két klímaberendezés és egy hűtőberendezés 
gondoskodik, külön a használói terek és a nyomtatvá-
nyok, illetve a filmek és AV-dokumentumok számára. 
(A tűzvédelmet a szokásos védőajtók mellett inergen 
oltógáz-készülékekkel biztosítják.) A dokumentumok 
szállítására a 2., 3. és a 4. szinten kétvágányú telelift-
rendszer szolgál.
A 2002. évi múzeumi törvény egy csapásra megvál-
toztatta az ÖNB helyzetét mind szervezetileg, mind 
jogi szempontból: teljesen önálló tudományos intéz-
mény lett, amelyet szövetségi forrásokból finanszí-
roznak, de maga is termel jövedelmet helyiségeinek 
bérbe adásával, illetve pályázatokon vesz részt. Fő-
igazgatóját öt évre nevezik ki, aki munkájáról egy 
kuratóriumnak számol be. A 2000-es évek elején 
lefektették a legfontosabb célokat: a könyvtár helyi-
ségeinek korszerűsítését, az állomány digitalizálását 
és a szolgáltatások fejlesztését. A tanulmány a továb-
biakban kitér azokra az átalakítási munkálatokra, 
melyek a fenti célok érdekében történtek az elmúlt 
közel húsz esztendőben.
Az ÖNB korszerűsítése három szakaszban zajlott. Az 
elsőben (2002 nyarán és őszén) a könyvek kiadását, 
a helyi és a könyvtárközi kölcsönzést modernizálták, 
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továbbá kialakították a másológépek új, központosí-
tott helyét. A második szakasz során, 2004 első felé-
ben került sor a nagyolvasó és a folyóirat-olvasóte-
rem átalakítására, a klímaberendezések beépítésére, 
illetve a két terem személylifttel való összekapcsolá-
sára. Átépítették a bejárati részt is, ahol egy szolgálati 
pult és ellenőrzőpont létesült. Mivel az olvasói zóna 
berendezései 1965-ben készültek, ezeket is felújítot-
ták; növelték a szabadpolcos állományt, minden ol-
vasóhely laptopaljzatot kapott, és bőrfotelek kerültek 
a társalgóba. A harmadik szakaszban, 2005 második 
felében a Heldenplatzon folyó munkálatok a büfére, 
a lépcsőházra, az új ellenőrzőpontra, a mellékhe-
lyiségekre és az első emelet munkaszobáira terjed-
tek ki. Fontos lépés volt a 2008 derekán kialakított 
Austriaca-olvasóterem kibővítése 70 új ülőhellyel, 
illetve a 348 m2 alapterületű, 64 férőhelyes, a tudo-
mányos kutatókat kiszolgáló Ludwig-Wittgenstein 
kutatói olvasóterem létrehozása.
Jelenleg az ÖNB ismét kénytelen azzal szembenézni, 
hogy mivel raktárai megteltek, a könyvtárnak további 
tárolókapacitásra van szüksége. Fáradozásaik elle-
nére azonban a nagypolitika még nem döntött arról, 
hogy a bővítés lehetséges-e a Hofburg területén.

(Murányi Lajos)

Lásd még 162, 177, 188, 192

Számítógépes könyvtári rendszerek

204/2019

MceVilly, christine: Fixing yesterday’s solutions : data 
cleanup in Serials Solutions 360 core. – Bibliogr. In: The 
serials librarian. – 75. (2018) 1-4., p. 51-68.

egy átmeneti megoldás folyományai: adattisztítás a 
Serials Solutions 360 core-ban

adatbázis; Feldolgozó munka; Felsőoktatási könyvtár;
Gépidokumentumleírás;Időszakikiadvány;Integráltgépi
rendszer

Az elektronikus időszaki kiadványok kezelése lét-
fontosságú a modern felsőoktatási könyvtárakban. 
2014-ben a Staten Island-i Főiskola (CSI) komoly 
hozzáférési problémával szembesült az időszaki ki-
adványok terén. Számos előfizetett cím átmenetileg 
nem volt elérhető a könyvtári felületeken keresztül. 
Annak érdekében, hogy gyorsan orvosolják a prob-

lémát, egy több mint 5000 egyedi rekordból álló 
adategyüttest töltöttek fel (a Microsoft Excel segít-
ségével) a CSI időszakikiadvány-kezelő rendszeré-
be, a Serials Solutions 360 Core-ba. Ez a megoldás 
hozzáférést biztosított a kurrens és a nem kurrens 
(örökös elérhetőségű) címekhez, de számos jelentős 
új problémát szült: többek között duplumrekordokat; 
olyan rekordokat, amelyek a naptári év végén ér-
vénytelen állományadatokkal rendelkeztek; nem 
kurrens rekordokat, amelyeket nehezen lehetett 
azonosítani vagy módosítani; valamint kezelhetet-
len rekordegyütteseket a nagy előfizetési csomagok 
esetében. A cikk leírja, hogyan és miért okozták az 
egyedi rekordok ezeket a gondokat, és bemutatja a 
válaszul létrehozott projektet. A (jelenleg is futó) pro-
jekt arra hivatott, hogy megoldja a problémákat, mi-
közben a folyamat során fenntartják az összes kurrens 
és nem kurrens cím hozzáférhetőségét. Sokrétű tech-
nikákra volt szükség. Megvizsgálták, aktiválták (vagy 
deaktiválták) és letöltötték a forgalmazók által bizto-
sított tudásbázis-rekordokat. A 360 Core ún. Overlap 
Analysis [Átfedési Vizsgálat] elemzőeszközét alkal-
mazták, hogy összepárosítsák a tudásbázisbeli és az 
egyedi (helyi) rekordokat. Az egyedi rekordok keze-
lése Excelben történt, vizsgálattal, szerkesztéssel és 
csoportos törléssel. Excel-függvényeket használtak 
az egyedi rekordok és a forgalmazói tudásbázis-re-
kordok, valamint az Overlap Analysis eredményei-
nek összevetésére. Végezetül nagymérvű kézi erejű 
munka következett a rekordok törlésére, a hozzáférési 
linkek kipróbálására és az összepárosítatlan rekordok 
felkutatására. Ezek az eljárások sikeresnek bizonyul-
tak. A projekt gyümölcseként egyéb, váratlan fejlesz-
téseket is elkönyvelhettek a hozzáférés terén. Az is-
mertetett eljárásokat és stratégiákat más könyvtárak 
is alkalmazhatják az időszaki kiadványokat érintő 
bármely adattiszításhoz. Noha a folyóirat-kezelési 
technológiák gyorsan változnak, a könyvtáraknak a 
jövőben is képesnek kell lenniük az adatokkal való 
munkára és az adatok módosítására ahhoz, hogy 
hozzáférést nyújtsanak, átlássák és menedzseljék 
az állományukat, valamint felülvizsgálják a hibákra 
hajlamos forgalmazói adatokat.

(Autoref.)
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Számítógép-szoftver
Lásd 159, 171, 198

Elektronikus könyvtár

205/2019

ForMAnek, Matúš: Prvý slovenský inštitucionálny re-
pozitárregistrovanývopendoararoar.–bibliogr. In: 
iTlib. – 23. (2019) 1., p. 40-44.
res. angol nyelven

azelsőszlovákintézményirepozitóriumazopendoar-
ban és a roAr-ban

Adatbázis; Felmérés; elektronikus könyvtár; Hozzáférhe-
tőség;Könyvtártudományikutatás;Kutatásinformációel-
látása;Megőrzés;nemzetközihelyzetkép

A tudományos kommunikáció egyre gyakrabban 
elektronikus környezetben zajlik. Ennek egyik fon-
tos eszköze az intézményi repozitórium, amely a tu-
dományos információk megosztását és megőrzését 
teszi lehetővé, ezzel is népszerűsítve az intézményt. 
Az intézményi repozitórium többnyire nyílt és in-
gyenes hozzáférést biztosít a tudományos és szakmai 
információkhoz, amit világszerte a Nyílt Hozzáfé-
rési Kezdeményezés (Open Access Initiative, OAI) 
szorgalmaz.
A nyílt hozzáférésű repozitóriumokat világszerte a 
ROAR (Registry of Open Access Repositories) vagy 
az OpenDOAR (Open Directory of Open Access 
Repositories) regisztrálja. Az OpenDOAR 2005-ben 
indult a brit Nottinghami és a svéd Lundi Egyetem pro-
jektjeként. A ROAR 2003-tól működik a Southamptoni 
Egyetemen. Mindkettő célja, hogy támogassa a tudo-
mányos kommunikáció nyílt hozzáférésű tartalmainak 
elérhetőségét. Az OpenDOAR-ban való új regisztráció 
feltétele az opan access típusú tudományos tartalmak 
teljes szövegű kereshetősége. A csak külső, hipertextes 
hivatkozásokat, metaadatokat tartalmazó adatbázisok 
nem regisztrálhatnak ide. A szigorú feltételek között 
az a legfontosabb, hogy a repozitórium tartalmazzon 
nyílt hozzáférésű, teljes szövegű tudományos objek-
tumokat. Lehetnek benne korlátozottan hozzáférhető 
tartalmak is (jelszóval védve vagy egy célzott tudo-
mányos közösség számára).
2019. január végéig összesen 3825 repozitóriumot 
regisztráltak az OpenDOAR-ban, a ROAR-ban pedig 

4735-öt. 2019-ig Szlovákia nem rendelkezett ilyen 
regisztrációval, ami a szomszédos országok jelenlé-
té hez képest nyugtalanító volt. Az OpenDOAR-ban 
szereplő repozitóriumok száma a vizsgált szomszé-
dos országokban 2017 és 2019 között 13,77%-kal 
nőtt, ugyanakkor körükben a megőrzést szolgáló 
szoftverek közül a DSpace alkalmazása is 35,26%-
kal emelkedett. 2019-ben összesen 101 lengyel, 81 
ukrán, 39 magyar, 34 osztrák, 18 cseh és immár 1 
szlovák repozitórium szerepelt a regisztráltak kö-
zött; a DSpace használata Ukrajnában dominánsnak 
volt mondható, Csehországban pedig az intézményi 
repozitóriumok több mint felénél alkalmazták.
Az első szlovák repozitóriumot a Zsolnai Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán működő Médiamatika 
és Kulturális Örökség Tanszék regisztrálta 2019 
januárjában (https://repozitar.kmkd.uniza.sk). A 
DSpace-t használó repozitóriumban 2019 elején 33 
mű szerepelt, ezek a tanszék oktatóinak és hallgató-
inak munkái.
A repozitóriumok további terjedését a Google az-
zal segíti, hogy robotjai felkeresik tartalmaikat. 
Az OpenDOAR-ban való regisztrációhoz (http://
v2.sherpa.ac.uk/opendoar/) egy online kérdőív ki-
töltése szükséges, a részletes adatok és feltételek 
rögzítése után várható a rendszer-adminisztrátor 
visszajelzése, ami a szlovák repozitórium esetében 
több mint három hónapba telt. A regisztrációval a 
repozitórium egy azonosítószámot kapott a rend-
szerben. A ROAR-ban a regisztrációhoz az alapada-
tokon túl tematikus (tudományterületi) besorolás is 
szükséges, ami a szlovák repozitórium esetében a 
könyvtár- és információtudomány volt. A ROAR-ban 
kérik a repozitórium korábbi előéletét is, ha volt már 
máshol is regisztrálva. A ROAR-ba előzetes azono-
sítást követően a http://roar.eprints.org/ címen lehet 
bejelentkezni.
A cikk szerzője bízik abban, hogy az első regisztrált 
szlovák intézményi repozitóriumot a jövőben több is 
követi majd, és Szlovákia fölzárkózik a szomszédos 
országok adataihoz e tekintetben.

(Prókai Margit)

206/2019

li, Shuqing [et al.]: Problems and changes in digital librar-
ies in the age of big data from the perspective of user 
services. – Bibliogr. In: The journal of academic librarian-
ship. – 45. (2019) 1., p. 22-30.

nehézségekésváltozásokadigitáliskönyvtárakelőtta
Big Data korában a szolgáltatások szempontjából
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A nagy mennyiségű adatok (Big Data) kezelése 
nem pusztán informatikai kérdés: az ahhoz kötődő 
eljárások és újfajta gondolkodásmód visszahatnak a 
digitális könyvtári szolgáltatások működtetésére. A 
cikk azt járja körül, hogy a Big Data erőforrásokat 
hogyan lehet különféle szolgáltatásokon keresztül 
hatékonyan kiaknázni.
Először is az szorul tisztázásra, hogy vannak-e a 
könyvtárak birtokában olyan nagy adatmennyiségek, 
melyekre illik a Big Data definíciója. A válasz min-
denképpen igen: a digitális könyvtárak által elérhető-
vé tett dokumentumok is egyre nagyobb adattömeget 
jelentenek az OCR, a különböző új dokumentumtí-
pusok, adategyüttesek vagy éppen a kapcsolt adatok 
(linked data) révén; ehhez járulnak hozzá a könyvtár 
működése (az állomány alakítása, használata) során 
keletkező adatok, amelyek a beszerzési döntéseket 
és a felhasználói élmény testreszabását segíthetik. 
A hagyományos statisztikai adatgyűjtés is egyre in-
kább kitágul a különböző platformok, valamint az 
adatbányászati és -elemzési eszközök fejlődésével, 
így olyan számok is rendelkezésre állnak, mint a 
felsőoktatási tanulmányi eredmények, a kutatói tel-
jesítménymutatók, a közösségi média számai vagy 
éppen az e-könyvek letöltési adatai.
A világháló fejlődése párhuzamba állítható az in-
formációs túlterhelés fokozódásával. Olyan adat-
specialistákra van szükség, mint az adatmérnökök, 
akik a nagy mennyiségű adatokra épülő szolgál-
tatásokat modellezik; az adatelemzők, akik a Big 
Data alapú alkalmazások működésének hatékony-
ságát képesek felmérni; vagy az adatgondozók 
(adatkönyvtárosok), akik speciális tudással segítik a 
kutatók munkáját – többek között abban, hogy eliga-
zodjanak a nagy mennyiségű adatok között, a szerzői 
jogi kérdések tisztázásában, az adatelemzésben, az 
adatvizualizációban, a repozitóriumok menedzse-
lésében és az adattömegből levont következtetések 
publikálásában.
A „nagy adatok” az exponenciálisan növekvő tudo-
mányos adatbázisokat is érintik. A szerzők a 2014-
ben indult kínai Baidu Scholart emelik ki, amely 
2017-re 1,2 milliárd tudományos oldalt indexelt, 10 
ezer kínai szakfolyóiratot gyűjtött össze, 190 millió 
webes dokumentumot és közel 1 millió szakcikket tett 
elérhetővé. Ezen adatok elemzése a tudománymetriai 
mutatók (hivatkozások, társszerzőség stb.) kapcsoló-
dási pontjait tárhatja fel.

A nagy mennyiségű adatok kezelése során elsajátí-
tott látásmód, készségek és képességek pozitív mó-
don hathatnak vissza más típusú szolgáltatásokra is, 
valamint növelhetik a szolgáltatások megújításában 
rejlő innovációs lehetőségeket. Az újfajta adatkészle-
tek hasznosítási módjairól a könyvtárosok is tájékoz-
tatást adhatnak használóiknak, emellett maguknak a 
könyvtáraknak a nagy adatai is nyilvánossá tehetők 
további adatelemzés céljából (ld. pl. a Harvard Egye-
temi Könyvtár Big Data-projektjét). A dokumentum–
dokumentum, használó–dokumentum és használó–
használó közötti komplex kapcsolatok hálózata maga 
is adattá válik, amely szintén kiaknázható.
Ha tartani akarják a lépést a változásokkal, a könyv-
táraknak a nagy mennyiségű adatokat bele kell építe-
niük a meglévő digitális könyvtári keretrendszerükbe. 
A szerzők ennek négy lépcsőfokát ismertetik:
1.  Az adatok szintje: a könyvtári források kezelése, 

feldolgozása és tárolása is a nagy adatokon kell, 
hogy alapuljon (rendszerintegráció, formátumok 
stb.).

2.  A technológia szintje: új információtechnológi-
ai eljárásokat kell bevezetni (osztott rendszerek, 
mesterséges intelligencia, adatbányászat stb.).

3.  A szolgáltatások szintje: személyre szabott szol-
gáltatásokra van szükség, amelyek segítségével 
minden használónak „saját” digitális könyvtára 
lehet proaktív ajánlási rendszerrel, több eszköz-
ről megoldott elérhetőséggel és adatvizualizációs 
lehetőségekkel.

4.  A használók szintje: mivel változóban van az in-
formációs műveltség és az információs viselkedés, 
mindig az adott használó igényeihez kell alkal-
mazkodni. Nagy kockázatként jelenik meg, hogy 
a kutatókat valóban partnerként kalauzolni tudó 
adatkönyvtárosok képzése költséges és hosszabb 
távú befektetést igényel. (A helyzetet az sem ja-
vítja, hogy az adattudományi szakemberekre ha-
talmas a piaci igény is.)

A személyre szabott információs szolgáltatások fej-
lődésével és az új adatalapú kutatási területek meg-
jelenésével lehetővé válik, hogy a digitális könyvtá-
rak még jobban megértsék használóikat, így emelve 
szolgáltatásaik színvonalát. Ebben a kontextusban a 
használó nemcsak a szolgáltatások célja, de maga is 
(adat)forrást jelent, ami a további fejlesztések zálo-
ga is lehet.

(Németh Márton)

Lásd még 151, 154, 158, 159, 174
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Kapcsolódó területek

Múzeumok, levéltárak
Lásd 154, 168

Kiadói tevékenység

207/2019

kAier, christian – lAckner, karin: open Access aus 
der Sicht von Verlagen : ergebnisse einer umfrage unter 
Wissenschaftsverlagen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. – Bibliogr. In: Bibliothek. – 43. (2019) 1., 
p. 194-205.
res. angol nyelven

anyílthozzáférésakiadókszemszögéből:felmérésné-
metországi, ausztriai és svájci tudományos kiadók köré-
ben

Felmérés; Folyóiratkiadás; Hozzáférhetőség; Könyvki-
adás és könyvkereskedelem; kutatás információellátása; 
Publikálás -tudományos kiadványoké

A finanszírozók, az egyetemek és a könyvtárak évek 
óta sürgetik a tudományos publikációk szabad el-
érését. Míg egyre több nagy kiadóval jött létre nyílt 
hozzáférési megállapodás, a kisebb kiadók eddig nem 
szerepeltek a nyílt hozzáférésre való áttérésről szóló 
vitákban. A szerzők ezért 82 kis és közepes méretű 
tudományos kiadó képviselőjével készítettek interjút 
a nyílt hozzáféréssel kapcsolatos tapasztalataikról, 
véleményükről és kínálatukról. A felmérés azt mu-
tatta, hogy a nyílt hozzáférés egyre fontosabbá válik 
e kiadók és szerzőik számára, bár jelentős eltérések 
tapasztalhatók a nyílt hozzáférésre vonatkozó hozzá-
állásban és ismeretekben a kiadó méretétől, a szakte-
rülettől és az irodalomtípustól függően. A nyílt hoz-
záférésre való átálláshoz a kiadók számára alapvető 
követelmény a megfelelő finanszírozás, a fokozott 
szabványosítás, valamint a jobb együttműködés és 
kommunikáció a többi érdekelt féllel.

(Autoref.)

208/2019

kHoo, Shaun yon-Seng: Article processing charge hy-
perinflationandprice insensitivity : anopenaccessse-
quel to the serials crisis. – Bibliogr. In: liBer quarterly. 
– 29. (2019) 1., p. 1-18.

a szerzői publikálási díjak hiperinflációja és az árérzé-
kenységhiánya:afolyóiratkrízisnyílthozzáférésűfolyta-
tása

Folyóirat;Hozzáférhetőség;Igény;Kutatásinformációel-
látása; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tudomá-
nyos kutatás

A nyílt hozzáférésű (open access) kiadást gyakorta 
javasolják megoldásként a folyóiratkrízisre, amely 
fenntarthatatlan költségvetési nyomást helyezett a 
könyvtárakra az előfizetési díjak hiperinflációja mi-
att. A nyílt hozzáférésű cikkek többségét a folyóira-
tok kisebb hányada publikálja, amelyek szerzői pub-
likálási díjakat (article processing charges, APCs) 
számolnak fel, amit a szerzők vagy intézményeik 
fizetnek beleegyezés alapján. Az APC-k emelkedé-
se háromszoros sebességgel történik ahhoz képest, 
mintha az inflációt követően indexelnék a díjakat. 
Miközben egyre ambíciózusabb finanszírozói rendel-
kezésekre tesznek javaslatokat, mint például a Plan 
S-re, fontos mérlegelni, hogy a szerzők mutatnak-e 
árérzékenységet a folyóiratok kiválasztásakor azáltal, 
hogy elkerülik az APC-ket bevezető vagy növelő fo-
lyóiratokat. Azon folyóiratok vizsgálata, amelyek 4-5 
évvel az indulás után vezették be az APC-ket vagy 
akkor, amikor az előfizetési modellről a közvetlen 
nyílt hozzáférési modellre váltottak, nem igazolta azt 
a feltevést, hogy az APC bevezetése csökkentette vol-
na a közölt cikkek mennyiségét. A négy legnagyobb 
APC-finanszírozott, e célból fenntartott kereskedelmi 
open access kiadó (BMC, Frontiers, MDPI, Hindawi) 
által megjelentetett 319 folyóirat körében folytatott, 
az APC-érzékenységet vizsgáló többszintű modelle-
zés kimutatta, hogy 2012 és 2018 között a magasabb 
APC-k valójában a cikkek megnövekedett számával 
jártak együtt. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy 
az APC-k hiperinflációját nem töri le a piacon folyó 
verseny és a szerzők döntése. Ehelyett a tudományos 
publikálásra való kereslet inkább a szükségletek ki-
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elégítésére vagy éppen a presztízstermékekre irányu-
ló kereslethez hasonlítható; mindez elő fogja segíteni 
az APC-k hiperinflációját a kutatók, az intézmények 
és a finanszírozók kárára.

(Autoref.)

Lásd még 151, 157, 186, 199

Közmûvelôdés
Lásd 143, 195

Határtudományok
Lásd 146, 159

Az ismertetett cikkek forrásai

ABI-Technik (DE) 39. (2019) 1.
AIB studi (IT) 58. (2018) 3.
American libraries (US) 50. (2019) 3/4.
Bibliotekovedenie (RU) (2018) 6.
Biblioteksbladet (SE) 104. (2019) 5.
Bibliothek (DE) 43. (2019) 1.
Bibliotheks-forum Bayern (DE) 12. (2018) 4.
Bibliotheks-Magazin (DE) (2018) 3.
Bok og bibliotek (NO) 86. (2019) 1.
BuB (DE) 71. (2019) 1., 2-3.
Collection management (US) 44. (2019) 1.
College & research libraries news (US) 80. (2019) 1., 2.
Čtenář (CZ) 70. (2018) 10., 11.
Dialog mit Bibliotheken (DE) 30. (2018) 1.
Documentation et bibliothèques (CA) 65. (2019) 1.
The electronic library (I) 37. (2019) 1., 2.
IFLA journal (I) 44. (2018) 4.; 45. (2019) 1.
Information and learning science (GB) 120. (2019) 1/2.
Information technology and libraries (US) 38. (2019) 1.
Itlib (SK) 23. (2019) 1.
The journal of academic librarianship (US) 45. (2019) 1., 2.
Journal of access services (US) 15. (2018) 2-3.
Journal of documentation (GB) 75. (2019) 2.
Journal of electronic resources librarianship (US) 30. (2018) 4.
Journal of librarianship and information science (GB) 51. (2019) 1.
Journal of library administration (US) 58. (2018) 7., 8.
Journal of library metadata (US) 18. (2018) 3-4.
Knižnica (SK) 19. (2018) 4.
Knowledge organization (I) 46. (2019) 1.
Legal reference services quarterly (US) 37. (2018) 3-4.
LIBER quarterly (I) 29. (2019) 1.
Library management (GB) 40. (2019) 1/2.
Library trends (US) 67. (2018) 2.
Naučnye i tehničeskie biblioteki (RU) (2018) 11.
Reference services review (US) 46. (2018) 4.
Reference & user services quarterly (US) 58. (2018) 3.
The serials librarian (US) 75. (2018) 1-4.
Technical services quarterly (US) 36. (2019) 1.
Vestnik BAE (Fx) (2018) 3.


