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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Kutatás

202/2017

Álvarez-Bornstein, Belén – Montesi, Michela: la comunicación entre in-
vestigadores en twitter : una etnografía virtual en el ámbito de las ciencias de la 
documentación. – Bibliogr. In: Revista española de documentación científica. – 39. 
(2016) 4.
res. angol nyelven

Kutatók közötti kommunikáció a Twitteren. Virtuális etnográfiai kutatás könyvtár- és 
információtudományi környezetben

információtechnológia; Kommunikáció; Könyvtártudományi kutatás; Kutató -mint 
olvasó; Publikálás -tudományos kiadványoké

A cikk a Twitteren folyó tudományos kommunikációt vizsgálja. Célja, hogy 
megismerje és leírja azokat a tevékenységtípusokat, amelyek ezen a platfor-
mon zajlanak, azonosítva a közölt információk típusait is. A vizsgált minta 
olyan, a könyvtár- és információtudomány területén működő kutatókból 
állt, akik 2009 és 2013 között legalább három alkalommal publikáltak az El 
Profesional de la Información című folyóiratban, és jelen vannak a Twitteren. 
A módszer kvalitatív, virtuális etnográfiai volt részvétel nélküli megfigyelés 
révén. A főbb következtetések szerint a kutatók a Twittert alapvetően infor-
mális tudományos kommunikációra használják, valamint arra, hogy ismer-
tebbé tegyék szakmai tevékenységüket, terjesszék saját maguk (és közvetlen 
munkatársaik) tudományos publikációit annak érdekében, hogy nagyobb 
láthatóságot és hatást biztosítsanak azoknak. 

(Autoref.)

Lásd még 211
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Tudománymetria, bibliometria

203/2017

al, Umut – soydal, irem: Publication lag and early view 
effects in information science journals. – Bibliogr. In: aslib 
journal of information management. – 69. (2017) 2., p. 
118-130.

A publikálás késedelme és az előzetes publikálás a 
könyvtár- és információtudományi folyóiratok körében

Bibliometria; elektronikus folyóirat; Folyóirat -könyvtári; 
Pub likálás -tudományos kiadványoké

A tudományos folyóiratcikkek publikálásának folya-
mata (a kéziratok benyújtása, lektorálása, a szerzők 
és a szerkesztők közötti kommunikáció) ma már 
gyakran online rendszerek segítségével történik. Ezen 
kívül több folyóirat olyan rendszereket is használ, 
amelyek felgyorsítják a megjelentetést, elsősorban 
úgy, hogy a cikkek különböző elnevezésekkel (pél-
dául „early view,” „articles in press”), de évfolyam 
és füzetszám megjelölése nélkül kerülnek (előzetes, 
online) publikálásra. Ennek számos előnye (például 
a korai láthatóság) mellett az a hátulütője, hogy az 
előzetes és a végleges közlés között idő telhet el, ami 
nehezíti a cikkek hatásának vizsgálatát.
A Journal of Librarianship and Information Science 
cikkei például átlagosan 323 (minimum 8, maximum 
604) napot várnak arra, hogy évfolyam és füzetszám 
megjelölésével kerüljenek (végleges) publikálásra. 
Megvizsgálták, hogy könyvtár- és információtudo-
mányi folyóiratok cikkeire mennyire jellemző az elő-
zetes publikálás. Az eredmények azt mutatják, hogy 
2015-ben 82 folyóirat 440 füzetében 3779 cikk jelent 
meg. A folyóiratok 57%-ának megjelenése negyed-
éves. A vizsgált folyóiratok közül 34 (41,5%) él a 
korai publikálás lehetőségével, de további 9 folyóirat 
is közölt cikkeket évfolyam és füzetszám megjelölé-
se nélkül, tehát a folyóiratok több mint fele nyújtja 
szerzői és olvasói számára a cikkek korai megtekinté-
sének lehetőségét. Az is megállapítást nyert, hogy az 
előzetes, online publikálással élő folyóiratok impakt 
faktora és frissességi mutatója (immediacy index) 
szignifikánsan magasabb a hagyományos publikálási 
modellt követő társainál.

(Koltay Tibor)

204/2017

Kolle, shankar reddy: Global research on informa-
tion literacy : a bibliometric analysis from 2005 to 2014. 
– Bibliogr. In: The electronic library. – 35. (2017) 2., p. 
283-298.

Az információs műveltség 2005 és 2014 között publikált 
irodalmának bibliometriai elemzése

Bibliometria; Felmérés; Folyóirat -könyvtári; információs 
műveltség

Az információs műveltség fogalmát 1974-ben defi-
niálták először (Zurkowski, 1974), a meghatározás 
lényegében azóta változatlan: képesség arra, hogy 
az ember hatékonyan és a kellő időben azonosít-
sa, felkutassa, értékelje és felhasználja a megfelelő 
információt. A terület mindenkit érint, de jelenleg 
a felsőoktatással összefüggésben került az érdek-
lődés homlokterébe. Jelen tanulmány szerzője arra 
vállalkozott, hogy az információs műveltség kuta-
tási trendjeit térképezze fel egy évtizednyi, jelesül a 
2005 és 2014 közötti szakirodalom vonatkozásában. 
Bibliometriai elemzéséhez a Web of Science adatbá-
zisában lévő, information literacy, media literacy, 
illetve digital literacy kulcsszavakat tartalmazó szak-
cikkeket használta fel. Az így megalkotott minta 1503 
szakcikket tartalmaz, amelyet a szerző az egy-, illet-
ve többszerzős cikkek megfelelő szétválasztásával 
statisztikai adatelemzésnek vetett alá. Nem meglepő 
módon először is az állapítható meg, hogy a publiká-
ciók 91,1 %-a angol nyelvű. Másodszor, a témában 
született szakcikkek évről évre növekvő mennyisé-
gét nyugtázhatjuk (2005: 66 cikk; 2014: 210 cikk). 
Az egyes cikkek hivatkozottsága fordított irányú: 
minél régebbi publikációról van szó, annál többen 
hivatkoztak már rá (míg a 2005-ös cikkek átlagos 
hivatkozottsága 13,68 db, a 2014-eseké 0,44 db). 
Az idő múlásával az információs műveltséget érintő 
kutatások elmélyülését jelzi a használt lábjegyzetek 
számának növekedése (2005-ben átlagosan 32,53, 
2014-ben 40,74 db.). Ha a minta tudományterületen-
kénti megoszlását vizsgáljuk, a következő eredményt 
kapjuk: a könyvtár- és információtudomány területén 
született az információs műveltségről írt publikáci-
ók közel fele (49,9 %), ezt követi az oktatáskutatás 
(21,8%), majd a számítástechnika (11,8 %), végül a 
kommunikáció (10,8 %).
Az elemzés közli a 12 legproduktívabb szerző, a 
11 legproduktívabb intézmény és a 10 legproduk-
tívabb ország listáját is (személyként M. Pinto, in-
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tézményként a University of Granada, országként 
pedig az USA publikált a legtöbbet a vizsgált idő-
szakban). A 10 legproduktívabb folyóirat mindegyi-
ke könyvtár- és információtudományi, a legtöbb in-
formációs műveltséget tárgyaló cikket a Journal of 
Academic Librarianship tartalmazta (97-et, a minta 
6,5 %-át), a legtöbbet hivatkozott cikkeket a Journal 
of Documentation (11,81-es átlagos cikkenkénti hi-
vatkozásszámmal), a legnagyobb impakt faktorú lap 
pedig a College & Research Libraries volt (IF2014 = 
1,206). A legtöbbet hivatkozott cikk az egész mintá-
ban Metzger 2007-es írása volt összesen 156 rá való 
hivatkozással (címfordítása: Hitelesség a weben: az 
online információ értékelésének modelljei és a jövő-
beli kutatás irányai).
Végezetül a szerző számba veszi a mintában hasz-
nált leggyakoribb kulcsszavakat is, ezek közül az 
information literacy (információs műveltség), a 
media literacy (médiaműveltség) és a digital literacy 
(digitális műveltség) a dobogósok, de 50-nél gyak-
rabban fordult elő a digital divide (digitális szaka-
dék), a higher education (felsőoktatás) és a critical 
thinking (kritikai gondolkodás) is.
Összegezve az eddigieket, jelen vizsgálat is igazolja, 
hogy az információs műveltség a könyvtár- és in-
formációtudományon belül, illetve más, kapcsolódó 
tudományterületeken egyre intenzívebben kutatott 
téma, amelynek lehetséges új irányát felsőoktatási 
kontextusban való vizsgálata jelenti.

(Szabó Piroska)

205/2017

Martín-Martín, alberto [et al.]: a two-sided academic 
landscape : snapshot of highly-cited documents in Google 
Scholar (1950-2013). – Bibliogr. In: revista española de 
documentación científica. – 39. (2016) 4.
res. spanyol nyelven

a tudományosság kétarcú látképe: pillanatfelvétel a gyak-
ran hivatkozott dokumentumokról a Google scholarban 
(1950–2013)

adatbázis; Gépi információkeresési rendszer; Hivatko-
zás

Abból kiindulva, hogy a Google Scholar kiterjedése 
lényegesen nagyobb, mint a hagyományos bibliog-
ráfiai adatbázisoké, más és részletesebb kép nyerhe-
tő a gyakran hivatkozott dokumentumokról. Ennek 
érdekében 1950 és 2013 között évente kigyűjtötték 

a keresőgépben az 1000 legtöbbet idézettebb doku-
mentumot. Az így kapott minta 64 ezer dokumen-
tumból állt. Az elért eredmények alapján megálla-
pítható volt, hogy a Google Scholar – mivel több 
dokumentumtípust, földrajzi területet és nyelvet 
ölel fel – eredeti és megbízható képet ad a legbe-
folyásosabb tudományos publikációkról. Nemcsak 
az alapkutatások dokumentumait veszi figyelembe, 
hanem a gyakorlati szakemberekét is. Ez tükröződik 
abban, hogy a legmagasabban hivatkozott „top” egy 
százalék 64%-a könyv, lényegi dokumentumtípus a 
humán és társadalomtudományokban (az új ismeretek 
hordozójaként is) és a kísérleti tudományokban (mint 
a tudományos ismeretek megszilárdításának és ter-
jesztésének eszköze). A Google Scholarral dolgozva 
hibák is adódnak (főleg a duplumok felismerése és a 
hivatkozások elhelyezése tekintetében), azonban ezek 
a kutatás eredményeit nem befolyásolták. Ugyanak-
kor a keresőgép forrásai széles körének köszönhetően 
az „akadémiai” tájképnek nemcsak a tudományos, 
hanem az oktatási (disszertációk, tankönyvek) és a 
gyakorlati, szakmai (munkaanyagok, műszaki jelen-
tések, szabadalmak) oldalát is felöleli. A tanulmány 
néhány megállapítása:

A gyakran hivatkozott dokumentumok 40%-a nyújt  –
szabad hozzáférést a teljes szöveghez, ezek leg-
többje oktatási intézményből (főként egyetemek-
től) vagy más nonprofit szervezettől származik.
A Google Scholar a minta dokumentumai 83,17%-á- –
nak egynél több verzióját észlelte.
A verziók száma és az idézettség közötti átlagos  –
korreláció alacsony, kivéve a nagyszámú (100-
nál több) verzió esetén, ott a hivatkozások száma 
is magas.
A tipikus gyakran hivatkozott dokumentum folyó- –
iratcikk (72,3%-a az azonosítható típusú dokumen-
tumoknak), illetve könyv (a legfelső hivatkozásszá-
mú egy százalék 64%-a), angol nyelvű (az összes 
dokumentum 92,5%-a) és 86%-uk online elérhető 
pdf formátumban.

(Mohor Jenő)

206/2017

tHelwall, Mike: why do papers have many Mendeley 
readers but few scopus-indexed citations and vice ver-
sa?. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and information 
science. – 49. (2017) 2., p. 144-151.

Miért van a tudományos cikkeknek sok olvasója a 
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Mendeley-n, de kevés scopus által indexelt hivatkozása, 
és fordítva?

Bibliometria; Hivatkozás; Hivatkozásmutató; tudományos 
kutatás

A tudományos cikkek idézettségi mutatóit széles 
körben használják tudományos hatásuk mérésére. 
Ezek kiegészítésére közösségi oldalakról származ-
tatott alternatív mutatószámokat vezettek be, hogy 
pótolják az idézettségi mutatók némely hiányosságát. 
A legígéretesebb ilyen indikátor a tudományos cik-
keknek a Mendeley nevű közösségi hivatkozásmeg-
osztó oldalon mért olvasottsága. Noha a mendeley-s 
olvasottsági mutatók úgy tűnik, hogy erős és pozitív 
összefüggésben vannak a tudományos területen mért 
idézettséggel, az idézettség–olvasottság korreláció-
ban tapasztalt anomáliák okainak jobb megértésére 
van szükség, mielőtt a mendeley-s olvasottsági mu-
tatókat elkezdhetnénk megalapozott tudományos 
teljesítményindikátorként használni. Erre reflektálva 
jelen cikk a magas idézettségű és alacsony Mendeley-
olvasottságú cikkekre (és vice versa) épített elemzés-
sel veszi számba az anomáliákat. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a különbségeknek részben technikai, 
részben jogos okai vannak; ez utóbbira példák az 
olyan közösségek, amelyek használják a kutatáso-
kat, de nem idézik azokat Scopus által indexelt pub-
likációkban, vagy nem használják a Mendeley-t. Az 
eredmények azt is sugallják, hogy a két mutatószám 
(idézettség, olvasottság) közül az alacsonyabb hajla-
mos alábecsülni az adott cikk hatását, ezért célszerű 
stratégia a kombinált tudományos hatásmérésre a két 
érték közül a magasabbat választani.

(Autoref.)

207/2017

toMaszewsKi, robert – Macdonald, Karen i.: a 
study of citations to wikipedia in scholarly publications. – 
Bibliogr. In: Science & technology libraries. – 35. (2016) 
3., p. 246-261.

a wikipédiára való hivatkozások tudományos kiadványok-
ban

elektronikus publikáció; enciklopédia, lexikon; Felmérés; 
Hivatkozás; Publikálás -tudományos kiadványoké

A Wikipédia mint hiteles tudományos információfor-
rás használatáról folyó vita lendületes és ellentmon-
dásos. A tanulmány a Web of Science adatbázist és 

Cited Reference (Hivatkozások), valamint Analyze 
Results (Eredmények elemzése) eszközét használ-
ta, hogy felismerje és megvizsgálja a Wikipédia-
hivatkozások használatát a tudományos, lektorált 
publikációkban a 2002-től 2015-ig terjedő időszak-
ban. Az eredmények szerint a lektorált folyóiratok-
ban a Wikipédia-hivatkozások száma 2002 óta folya-
matosan nő. Ha a Wikipédia nem mértékadó forrás, 
feltételezhető, hogy nyílt hozzáférésű folyóiratokban 
hivatkoznak rá gyakran, amelyek időkénként kevésbé 
szigorúak a publikálási szabályokkal kapcsolatban. A 
Wikipédiát feltehetően kevésbé jó hírű intézmények 
vagy fejlődő országok tudósai használhatják, ahol a 
megbízható információforrások elérése korlátozott 
lehet. A tanulmány ezeket a feltételezéseket vizsgál-
ja, és bemutatja azokat a tudomány- és kutatási terü-
leteket és folyóirattípusokat, amelyek a Wikipédiát 
megbízható információforrásként elfogadják, növel-
ve ezáltal hitelességét. A kutatás célja, hogy felszítsa 
a vitát a témáról, így hozzájárul a tudományos kom-
munikáció javításához.

(Autoref.)

208/2017

williaMs, ann e.: altmetrics : an overview and evalua-
tion. – Bibliogr. In: Online information review. – 41. (2017) 
3., p. 311-317.

altmetrics: áttekintés és értékelés

Bibliometria; Hivatkozás; tudománymetria; web

Az altmetrics (alternative scholarly impact metrics, 
alternatív tudományos hatásmérés) a hagyományos 
bibliometriát kiegészítő megközelítés, amely arról 
ad képet, milyen „karriert” fut be egy adott cikk a 
web 2.0 különböző felületein (Facebook, Twitter, 
Wikipédia, Reddit, Mendeley, blogok, közösségi 
linkmegosztók stb.). Ugyan a tudományos diskurzus 
túlnyomórészt még mindig a szakmai folyóiratok 
(online) hasábjain zajlik, a 2010-es évekre felmerült 
az igény, hogy a hivatkozásindexeken és az impakt 
faktorokon túl tekintve a kutatások szélesebb körű 
és valós idejű hatását is megismerjük. Az altmetrics 
amellett, hogy más területekről nyeri az adatait, mint 
a hagyományos tudománymetria, jóval gyorsabban 
tudja követni egy cikk online utóéletét, hiszen jellem-
zően gyorsan születő, nem lektorált tartalmakat vagy 
éppen lájkokat vesz számba. Tipológiai felosztása 
a használat funkcióját követi, eszerint a felhaszná-
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ló különböző módokon és mélységben reagálhat az 
adott cikkre (megtekintés, elmentés linkmegosztó 
oldalakon, megvitatás egy fórumon, ajánlás/meg-
osztás, idézés).
Az adatok összegyűjtésére és kiértékelésére az 
altmetrics.org-ról letölthető különböző alkalmazá-
sok (pl. ImpactStory, ReaderMeter, Crowdometer), 
illetve a kereskedelmi profilú, nagyobb kiadókkal 
partnerséget ápoló altmetric.com szolgálnak. Ez 
utóbbival foglalkozik részletesebben a szerző is, be-
mutatva az oldal működését és az elérhető funkció-
kat. Az altmetric.com célja a tudományos információ 
terjedésének és kifejtett hatásának megragadása, fő 
jellegzetessége pedig a közösségi hivatkozottsághoz 
rendelt pontszám egy fánk alakú diagramban meg-
jelenítve, amelynek színes cikkelyei egy-egy online 
platformot jelképeznek. Az oldalon lehetőség van a 
hivatkozások korcsoport és földrajzi hely szerinti le-
bontására, illetve a különféle típusú említések közötti 
böngészésre is. Fontos szempont a különböző cikkek 
azonos módon kiszámított hivatkozottságának, nép-
szerűségének összehasonlíthatósága is.
A szerző a cikk második felében az altmetrics mel-
lett, illetve ellen sorakoztat fel érveket. A legfonto-
sabb pozitívum a sebesség, a web 2.0-s információ-
terjedés gyorsaságához való alkalmazkodás. Emel-
lett olyan nem publikált tartalmak is bevonhatók a 
vizsgálati körbe, mint a preprintek és a róluk folyó 
viták, vagy akár a prezentációk. Negatívumként ró-
ható fel, hogy az altmetrics nem tudja pótolni a ha-
gyományos tudománymetriát, csak kiegészíteni ké-

pes azt. Azzal, hogy a szélesebb közönségtől kapott 
figyelmet és a népszerűséget állítja a középpontba, 
eltorzíthatja a tudományos eredmények értékelését. 
Hitelességét aláássa az is, hogy bárki megkérheti 
az ismerőseit, hogy lájkolja és ossza meg a cikkét 
a Facebookon, ami magasabb pontszámot eredmé-
nyez. Eddig mindenesetre nem sikerült összefüggést 
kimutatni a hagyományos hivatkozásindexek és az 
altmetrics-számok között, hiszen bizonyos témák 
populárisabbak, ennél fogva eleve nagyobb közfi-
gyelem övezheti őket. Az altmetrics korlátai közé 
sorolható az is, hogy csak az angol nyelvű webtérből 
gyűjt adatokat, illetve, hogy ezek 95%-át csupán 5 
forrásból veszi, jelesül a Facebookról, a Twitterről, a 
Mendeley-ről, a CiteULike-ról és blogokról. Végül, 
de nem utolsósorban az altmetrics nem definiált és 
összemérhető hivatkozásokat vesz számba – nincs 
arról közmegegyezés, mekkora egy tweet vagy egy 
blogposzt egymáshoz képesti súlya, jelentése vagy 
jelentősége. Ezeket ráadásul bármikor módosíthat-
ják vagy törölhetik, így az altmetricsnek dinamikus 
adatokkal kell dolgoznia, ami a tudományos megbíz-
hatóságát csökkenti.
Az altmetrics nemcsak alternatív hivatkozásmérési 
módszer, de az utóbbi években maga is kutatási te-
rületté vált, hiszen még számos kérdést kell jobban 
megértenünk az elméleti hátterével, illetve használa-
tának módjával és terjedésével kapcsolatban. A fent 
említett kritikák pedig az altmetrics jövőbeli fejlesz-
tésének szabhatnak irányt.

(Szabó Piroska)

Könyvtár- és tájékoztatásügy
Nemzetközi könyvtárügy

209/2017

ayris, Paul: the importance of european collaborations 
to support open science and digital library development 
In: LIBER quarterly. – 26. (2017) 4., p. 244-259.

Az európai együttműködés fontossága a nyílt tudomány 
és a digitális könyvtári fejlesztések támogatásában

Együttműködés -nemzetközi; Hozzáférhetőség; Publiká-
lás -tudományos kiadványoké; Szerzői jog; Tudományos 
kutatás

A cikk a nyugdíjazás előtt álló Pat Manson pályáját és 
az európai könyvtárügyért végzett munkásságát mél-
tatja, majd ennek kapcsán felvázolja, hogy 2016-ban 
hol tartunk, mik a legfontosabb kihívások, amelyek-
kel az európai könyvtáraknak és kutatóintézeteknek 
szembe kell nézniük.
Pat Manson az 1990-es évek eleje óta dolgozik az 
Európai Bizottságban információ- és kommuniká-
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ciótechnológiai területen, az európai oktatás és ku-
tatás, a kulturális örökségvédelem, a könyvtárközi 
együttműködés és a könyvtári digitalizálás előre-
mozdításáért. Jelenleg a Tartalmak, Technológiák 
és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságán a 
kirekesztéssel, készségekkel és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó osztály vezetője, és a Bizottság tanulással 
és e-hozzáférhetőséggel kapcsolatos információtech-
nológiai fejlesztési projektjeiért felel. Fáradhatatlanul 
támogatja a kutatással kapcsolatos keretfejlesztési 
programokat, ahogy az Európai Digitális Könyvtár 
projektjét is.
A szerző három területet emel ki, amelyek a cikk 
megírásának pillanatában a leginkább aktuálisak az 
európai tudományos könyvtárak számára. Az első a 
nyílt tudomány (open science) vagy Tudomány 2.0, 
amely magában foglalja a publikációkhoz való nyílt 
hozzáférést (open access), a kutatási adatok nyílt 
kezelését és közzétételét, a kutatási értékeléseket, a 
civil tudományt (citizen science) és a lektorálás új 
modelljeit. Az Európai Bizottság 2014-ben közvé-
lemény-kutatást végzett az európai kutatóintézetek 
körében, amelyben arra kérdeztek rá, mennyiben 
látják szükségesnek a fent felsorolt részterületeken 
a fejlesztést, illetve az európai szintű beavatkozást. 
A felmérés fő tanulsága, hogy a megkérdezettek egy-
részt az open access kérdését tartják a legégetőbbnek, 
másrészt szükségesnek látják a kutatási infrastruktú-
rák EU-s forrásokból történő fejlesztését.
A második nagy témakör, amellyel a cikk foglalkozik, 
az európai szintű copyright-reform ügye, ezen belül 
is a szöveg- és adatbányászat kérdése. Ehhez ugyanis 
először másolatot kell készíteni az adott szövegről, 
hogy lefuttathassák rajta az elemzéseket. Jelenleg az 
európai szerzői jogi törvények ezt nem teszik lehető-
vé, a gyakorlatban jellemzően külön licencszerződé-
seket kell kötni az ilyen tevékenységhez, ami nagy-
ban korlátozza és lassítja az alapkutatásokat. A tudás 
hozzáférhetőségét célul kitűző, számos kutatóintézet 
által aláírt Hágai Nyilatkozat kimondja, hogy az ada-
tokra nem vonatkozhat szerzői jogi oltalom. Jelenleg 
az Európai Bizottság egy új szerzői jogi törvényja-
vaslaton dolgozik, de az adatbányászatra vonatkozó 
kivétel még nem nyert végleges jogi formát.
A cikk végül az open access kérdését járja körül. A 
helyzet jelenleg sajnos az, hogy a kiadók az előfizeté-
sek és a szerzői publikálási díjak (Article Processing 
Charges) révén kétszer is sarcolják a kutatóintézete-
ket – erre mindenképpen megoldást kell találni, vagy 
a szerzői publikálási díjak levonásával az előfizetési 
díjakból, vagy az előfizetési díjak eltörlésével és tel-

jes átállással az open access arany útjára. (Az előbbit 
indítványozza az Európai Kutatóegyetemek Ligájá-
nak Vége a karácsonynak című 2015-ös kiáltványa, 
az utóbbit pedig a Max Planck Kutatóintézet Fehér 
lap című, szintén 2015-ben közzétett javaslata, amely 
állami vagy alapítványi szereplőket is bevonna a fi-
nanszírozásba.) Akárhogy is, még tisztázásra vár, ki 
fizesse a számlát – illetve az, hogy a kiadók lenyelik-e 
a jelen helyzethez viszonyított óhatatlan bevételki-
esést. Itt tartunk most; az érdekérvényesítéshez és a 
részletek kidolgozásához még további összehangolt 
fellépésre van szükség.
Pat Manson sokat tett azért, hogy a könyvtárak hangja 
felhallatsszon az Európai Bizottságig, és hogy a kuta-
tás és az örökségvédelem európai szintű szereplőivé 
váljanak. Most már csak azon kell dolgoznunk, hogy 
a könyvtárak egymással együttműködve új infrast-
ruktúrákat és szolgáltatásokat fejleszthessenek, és 
ennek révén élen járjanak a 21. századi nyílt tudo-
mány támogatásában.

(Szabó Piroska)

210/2017

CoUsins, Jill: Creating a renaissance for the library in 
the digital era In: LIBER quarterly. – 26. (2017) 4., p. 260-
272.

a könyvtárak reneszánsza a digitális korban

Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus 
könyvtár; Fejlesztési terv; Megőrzés; Portál

A digitális könyvtárak, az Európai Könyvtár és az 
Europeana megteremtése során kiemelkedő jelentő-
ségű személyiség volt Pat Manson, aki az Európai 
Bizottságnál szerepet vállalt a könyvtárak, múzeu-
mok, levéltárak és audiovizuális gyűjtemények mo-
dernizálásában, az intézmények együttműködésének 
elősegítésében és a projektekhez szükséges források 
megteremtésében.
Az első kezdeményezés, a GABRIEL projekt (1996) 
még európai uniós finanszírozás nélkül indult el a 
nemzeti könyvtárak kezdeményezésére azzal a cél-
lal, hogy a CENL (az Európai Nemzeti Könyvtárak 
Igazgatóinak Konferenciája) tagjainak rendelkezé-
sére álljon egy közös webszerver, amely egyetlen 
közös hozzáférési pontot biztosít az európai nemzeti 
könyvtárak online szolgáltatásaihoz.
A következő logikus lépés a keresőmotor megte-
remtése volt, amelyhez már pénzügyi forrásokra 
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volt szükség. 2005-ben Finnország, Németország, 
Olaszország (Róma és Firenze), Hollandia, Portu-
gália, Szlovénia, Svájc és az Egyesült Királyság 
nemzeti könyvtárainak együttműködésében indult 
el a www.theeuropeanlibrary.org (TEL) portál. A 
TEL egyik fő célja a könnyű használhatóság meg-
teremtése volt, amely azt is jelenti, hogy minden 
művelet a böngészőben zajlik. Mindez egy egysze-
rűen implementálható, teljes mértékben skálázható 
rendszert eredményez, amelyben a használó irányít 
valamennyi műveletet, a keresőfelület beállításaitól 
kezdve egészen odáig, hogy mely gyűjteményekben 
folyjon a keresés. Az együttműködésen alapuló rend-
szer integrált hozzáférést kínált Európa legnagyobb 
gyűjteményeihez.
2005 és 2007 között a TEL-ME-MOR projekt célja 
az volt, hogy az Európai Unióhoz frissen csatlakozott 
10 új tagállam nemzeti könyvtáraira is kibővítsék 
a közös keresőfelületet. 2008 elejére 9 új nemzeti 
könyvtár csatlakozott a szolgáltatáshoz.
2005. április 28-án Jacques Chirac kezdeményezé-
sére 6 államfő (köztük az akkori magyar miniszter-
elnök) levelet írt az Európai Bizottság elnökének, 
José Manuel Barrosonak, amelyben egy közös eu-
rópai digitális könyvtár ötletét vetették fel. Az Eu-
rópai Bizottság erre válaszként elfogadta az „i2010 
Digital Libraries” stratégiát, amelyben kidolgozták 
az Europeana vízióját. A vízió három kulcsterületet 
jelölt ki:
1.  az analóg gyűjtemények digitalizálása az intenzív 

használat elősegítése érdekében;
2.  online hozzáférés, amellyel a használók, kutatók és 

vállalkozások számára teremtünk lehetőségeket;
3.  megőrzés, hogy a jövő generációi is hozzáférjenek 

a digitális tartalmakhoz.
2006-ban felállítottak egy magas szintű szakértői 
csoportot, és kiadtak egy ajánlást a kulturális tar-
talmak digitalizálásáról, hozzáférhetővé tételéről és 
megőrzéséről.
2007-ben az eContentPlus program keretében kezd-
ték el fejleszteni az Europeana prototípusát, amelyet 
2008 novemberében mutattak be. Az Europeana 
fenntarthatóságához szükséges a tagállamok részéről 
pénzügyi támogatás, valamint az, hogy a kulturális 
intézményeik által digitalizált állományaikat hozzá-
férhetővé tegyék a közös európai portálon is.
Pat Manson egyik utolsó nagy tette volt a Bölcsek 
Tanácsának kezdeményezése és elindítása, amelynek 
keretében Elisabeth Niggemann, Jacques De Decker, 
valamint Maurice Lévy közzétette a kulturális örök-
ség megőrzése és az Europeana szempontjából leg-

nagyobb hatású dokumentumát, Új Reneszánsz cím-
mel. Az Europeana kutatási és fejlesztési projektek 
eredményeinek sokaságára és egy erős tematikus 
hálózatra épült, amelyhez sok szereplő konszenzu-
sára volt szükség, és amelynek megteremtésében Pat 
Mansonnak nagy a szerepe.

(Tóth Máté)

211/2017

tHanos, Costantino – Casarosa, vittore: the key 
role of the delos network of excellence in establishing 
Digital Libraries as a research field in Europe In: liBer 
quarterly. – 26. (2017) 4., p. 296-307.

a delos hálózat szerepe a digitális könyvtárakkal foglal-
kozó kutatási terület megteremtésében

Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyvtár; Fej-
lesztési terv; Könyvtártudományi kutatás

Az 1990-es évek közepéig a digitális könyvtárak 
nem tartoztak a gyakori kutatási témák közé. Számos 
Európai Unió által finanszírozott kezdeményezés és 
projekt eredményeként jött létre a DELOS hálózat, 
amely kulcsszerepet játszott e kutatási terület meg-
teremtésében.
Az első lépés a DELOS Digitális Könyvtári munka-
csoport megalkotása volt, amelynek fő célja a kuta-
tási területtel kapcsolatosan a tudatosság növelése, 
kutatások végzése, a témában érdekelt szereplők 
közötti együttműködések kialakítása, valamint futó 
nemzetközi projektekkel való kapcsolatok megterem-
tése volt. 2000 és 2003 között az Európai Unió FP5 
keretprogramja finanszírozásával a munkacsoport 
tematikus hálózattá fejlődött olyan célkitűzésekkel, 
mint a digitális könyvtári kutatói közösség megalakí-
tása; kutatóknak, gyakorló szakembereknek tapaszta-
latcserére alkalmas fórumok létrehozása; a területhez 
kapcsolódó szabványosítási tevékenységekkel való 
kooperáció kialakítása; digitális könyvtári tech-
nológiák alkalmazásának elősegítése; nemzetközi 
együttműködések fejlesztése. Az utolsó lépés az FP6 
keretprogramon belül a szakértői hálózat kialakítása 
volt 2004 és 2008 között azzal a küldetéssel, hogy a 
futó digitális könyvtári kutatási projekteket integrálja 
és koordinálja.
Az első években a DELOS elsősorban arra fókuszált, 
hogy megnevezze azokat a fő témákat, amelyek a 
kutatási terület gyors fejlődését segíthetik elő. Ennek 
érdekében számos olyan tevékenységet folytatott, 



608 Könyvtári Figyelõ 2017/4

amelyek a gondolatok, ötletek cseréjét, az együttmű-
ködéseket támogatták.
A DELOS által szervezett 5 brainstorming work-
shop nak az volt a célja, hogy a világ minden tájáról 
érkező kiemelkedő kutatók együtt határozzák meg a 
kutatások jövőbeli irányait. Egy ilyen workshopon, 
2001-ben merült fel először egy közös európai di-
gitális könyvtár, a későbbi Europeana gondolata is. 
A tematikus workshopok célközönségét az európai 
kutatók jelentették, akik ezeken a rendezvényeken 
bemutathatták tevékenységüket és eredményeiket, 
illetve kicserélhették egymással gondolataikat. A 
DELOS összesen 10 ilyen alkalmat rendezett szerte 
Európában, valamennyit egy-egy jól körülhatárolható 
téma köré szervezve.
A DELOS egyik fő eredménye az amerikai NSF-fel 
(National Science Foundation = Országos Kutatási 
Alap) való együttműködés. Ennek keretében 5 közös 
munkacsoport alakult szellemi tulajdon és gazdaság, 
interoperabilitás, források megteremtése, metaadatok, 
illetve többnyelvűség témákban.
Az eredmények szétsugárzását segítették elő a nyári 
egyetemek, amelyek alkalmat adtak a kutatói hálózat 
bővítésére. A nyári egyetemek alapvetően két fő kér-
désre koncentráltak, a digitális anyagok megőrzésére, 
valamint a multimédia tartalomra. Ezt egészítette ki 
egy csereprogram, amelynek keretében a kutató-
csoportok tagjai 1–3 hónapos időszakot tölthettek 
egymásnál, közös kutatásokon dolgozva. 1997-ben 
indult az ECDL konferencia, amely rövid időn belül 
a kutatói közösség fő fórumává nőtte ki magát.
A DELOS legfőbb érdeme, hogy jelentősen hozzá-
járult a digitális könyvtárakkal foglalkozó kutatói 
közösség megteremtéséhez és számos kapcsolódó 
spin-off kezdeményezéshez. Mindez nem jöhetett 
volna létre európai uniós finanszírozás nélkül.

(Tóth Máté)

Nemzeti könyvtárügy

212/2017

riCHter, Vít: Koncepce rozvoje knihoven v České re-
publice na léta 2017 až 2020 In: Čtenář. – 69. (2017) 1., 
p. 3-6.

a Cseh Köztársaság könyvtárfejlesztési koncepciója a 
2017 és 2020 közötti időszakra

Könyvtárügy; Középtávú terv

A cseh kormány 2016 decemberében fogadta el az 
előző időszak koncepciójára építve az új könyvtári 
stratégiát. A minisztérium a Könyvtári Tanáccsal, a 
nemzeti könyvtárral és a könyvtáros szakmai szer-
vezetekkel közösen alakította ki a négy évre szóló 
koncepciót.

Vízió 2020-ra
Közösségi könyvtárainkat úgy alakítjuk, hogy azok 
szolgáltatási kínálata, információforrásai, a művelő-
dés, a kultúra és a személyes fejlődés nyitott tereivé 
váljanak.

Közösség
A könyvtárak együttműködő hálózatot alkotnak, 
nemcsak egymás között működnek együtt, hanem 
szinergiára törekednek a kulturális, oktatási és más 
intézményekkel, a civil kezdeményezésekkel és a 
közigazgatási szervekkel. Használóikat a könyvtár 
partnereiként és közreműködőiként kezelik. Azokat 
is figyelembe veszik, akik a könyvtárat nem használ-
ják, de adófizetőként támogatják.

Források
A könyvtárak hozzáférést biztosítanak a kulturális 
örökséghez, a művelődéshez és szórakozáshoz a szö-
veges, képi vagy hangzó dokumentumokon keresztül. 
Ezek közé nemcsak a hagyományos, fizikai hordozón 
megjelenő művek tartoznak, hanem egyre fontosabb 
a digitális hálón keresztül elérhető dokumentumok 
minőségi szolgáltatása is.

Tér
A könyvtárak olyan nyilvános terek, amelyek nyelv-
re, vallásra, hátrányos helyzetre való tekintet és kivé-
tel nélkül mindenki számára elérhetőek. Nyitottak és 
biztonságosak, megfelelnek a használók szükséglete-
inek, elvárásainak, költséghatékonyak. A könyvtárak 
nemcsak a fizikai, hanem a virtuális térben is köny-
nyen hozzáférhetőek (reszponzív honlap, közösségi 
hálók, applikációk).

Fejlődés
A könyvtárak megtestesítik a múltat, őrzik az érté-
keket, merítenek a hagyományokból, élményeket 
nyújtanak, új inspirációkat kínálnak, támogatják az 
alkotást, a munkát és a tanulást. Használóik szemé-
lyes fejlődésének fontos partnerei. Nem döntenek 
helyettük, de lehetőségeket, összefüggéseket és új 
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szemléletet kínálnak. Óvják a véleménynyilvánítás 
szabadságát. Hozzájárulnak a szolidaritáshoz, a kö-
zösségek fejlődéséhez. Őrzik a múlt emlékét a ma 
élők számára éppúgy, mint a jelen emlékét a jövő 
számára.

Prioritások
Az új koncepció nyolc kulcsfontosságú területet tar-
talmaz, amely további prioritásokra, és feladatokra 
épül.
1. Könyvtárak a virtuális környezetben; 2. A könyv-
tárak nyitott művelődési, kulturális, közösségi és 
kreatív központok; 3. Könyvtári gyűjtemények és 
információforrások építése; 4. A hagyományos do-
kumentumok őrzése; 5. Könyvtárépítészet, az in fo-
kommunikációs infrastruktúra támogatása a könyvtá-
rakban; 6. A nyilvános könyvtárak és információszol-
gáltatások értékelő rendszere; 7. Könyvtárosképzés; 
8. A könyvtárak mint tudományos-kutatási intéz-
mények.
A nyilvános könyvtárak szempontjából alapvető 
fontosságú a 2. prioritási terület, amely világszintű 
trend is. A cseh könyvtárakban erősíteni kell a nem 
formális képzés szerepét, az állampolgárok képzését, 
az információs és digitális írástudás fejlesztését. Tá-
mogatni kell a hátrányokkal küzdőket, a kisebbsége-
ket, nemzetiségeket, a társadalmi kirekesztettséggel 
élőket. Cél, hogy a kisebb településeken élők esélyei 
kiegyenlítődjenek a városokban élőkével.
A digitális szolgáltatások terén hangsúlyos a könyv-
tárak központi portálja, a szerzői jogi törvény meg-
újítása és kollektív licencek biztosítása a digitális 
dokumentumokhoz.
A könyvgyűjtemény bővítésében fontos a nyelvtanu-
lást segítő idegen nyelvű irodalom, amely a nemze-
tiségeket is támogatja.
A technikai felszereltség, a terek fontos feltételei a 
szolgáltatásoknak. Az 5000 lakos fölötti települése-
ken az 1000 lakosra jutó 60 m2-t a könyvtárak 90%-a 
nem éri el. A könyvtárak egyharmadában a gyer-
mekek számára biztosított tér kevés. A könyvtárak 
többsége rendelkezik alapvető információs techno-
lógiával, de hiányzanak a digitális írástudást fejlesztő 
eszközök és lehetőségek. A számítógépek életkora a 
könyvtárak 39%-ában több mint hét év. 
A könyvtárakat közpénzekből támogatják, ezért költ-
séghatékonyságuk, értékelésük, benchmarkingjuk 
folyamatos feladat.
A könyvtárakról élő hagyományos képet marketing-
eszközökkel, népszerűsítéssel, a digitális szolgáltatá-
sok megismertetésével lehet megváltoztatni.

Fontos a könyvtárosok képzése, az alkalmazottak 
50%-ának nincs könyvtáros szakképesítése, a pálya 
elnőiesedett (88%) és elöregedett, a bérezés 25%-kal 
alacsonyabb a nemzeti átlagnál.
A koncepció minden prioritás és feladat esetén tar-
talmazza a teljesítésért felelősöket, többségében a 
nemzeti könyvtárat, a regionális vagy szakkönyvtá-
rakat. A koncepcióban az előző ciklus értékelése is 
megtalálható.

(Prókai Margit)

Lásd még 225

Együttmûködés
Lásd 209, 210, 211

Jogi szabályozás

213/2017

Gadd, elizaabeth: UK university policy approaches to-
wards the copyright ownership of scholarly works and the 
future of open access. – Bibliogr. In: aslib journal of infor-
mation management. – 69. (2017) 1., p. 95-114.

az egyesült királyságbeli egyetemek álláspontja a tu-
dományos publikációk szerzői tulajdonjogáról és a nyílt 
hozzáférés jövője

egyetemi könyvtár; elektronikus könyvtár; Felmérés; 
Hozzáférhetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké; 
Szerzői jog

Az úgynevezett folyóiratválság, azaz az előfizetési 
díjak rohamos növekedése hívta elő az ezredforduló 
után a nyílt hozzáférés (open access) zöld útját. Az 
arany úttal szemben, ami szerzői publikálási díjak 
ellenében teszi nyílttá a hozzáférést, a zöld út a pub-
likációk másolatának intézményi repozitóriumokban 
történő archiválását jelenti. Mindez azonban nem 
feltétlenül lehetséges, hogyha a szerző a publikálás 
feltételeként a jogokat átruházza a kiadóra – ezért a 
publikációk szerzői tulajdonjogának kérdése kulcs-
fontosságú az egész open access mozgalom szem-
pontjából.
A cikk a 2003-as RoMEO projekt után újra felteszi 
a kérdést, hogyan vélekednek a brit egyetemek ku-
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tatóik publikációinak szerzői tulajdonjogáról. Már a 
2003-as projekt is arra a következtetésre jutott, hogy 
az egyetemeknek és a kutatóknak a szerzői tulajdon-
jogot meg kellene osztaniuk egymással (kihagyva a 
kiadókat a képletből), és így a publikációkat a saját 
feltételeik szerint nyíltan hozzáférhetővé tehetnék. 
Ám még mindig alapvetés, hogy a cikk a szerző 
szellemi tulajdona, noha szólnak amellett jogi ér-
vek, hogy mivel a kutató intézményi alkalmazásban 
áll, ezért az általa írottak bérmunkának tekinthetők, 
a szerzői tulajdonjog pedig a munkaadó intézményt 
illeti. De a kutatók ezt az okfejtést a szellemi szabad-
ságra hivatkozva elutasítják, és a publikálás fejében 
a copyright végül a kiadónál köt ki. Az egyetemek 
és a kutatók közötti ellentétek tehát gátolják a nyílt 
hozzáférés ügyének előremozdítását, emiatt a kez-
deményezést a finanszírozó szereplők és a kiadók 
vették át, az open access zöld útján licencszerződé-
sek és embargók kaotikus palettáját létrehozva és az 
arany út felé terelve a tudományos diskurzust, ahol 
egyaránt hasznot húznak az előfizetési és a szerzői 
publikálási díjakból.
Az elmúlt másfél évtizedben az egyetemek nyílt 
hozzáféréssel kapcsolatos állásfoglalásokat adtak 
ki, amelyekben szorgalmazták az open access zöld 
útját, ám ezek nem hoztak fordulatot a szerzői tulaj-
donjoggal kapcsolatban. Megfontolandó az egyesült 
államokbeli megoldás, az úgynevezett Harvard-mo-
dell, amely repozitóriumi archiválásra szólítja fel a 
szerzőket, és nem kizárólagos licencet vindikál az 
egyetemnek a szerzői jogok gyakorlására a publi-
kációk nem kereskedelmi célú felhasználásának te-
kintetében, ám ezt esetről esetre a szerző indoklás 
nélkül megvétózhatja. A modell kritikusai szerint 
ezért szinte ugyanott vagyunk, ahol eddig, és a ki-
adók diktálta feltételek miatt továbbra is jellemzőek 
az embargós publikációk.
A cikk a szakirodalom és az előzmények ismerteté-
se után 81 brit felsőoktatási intézmény copyrighttal 
kapcsolatos állásfoglalását elemzi, az egyetemek tí-
pusa és az állásfoglalás időpontja szerinti bontásban. 
Ugyan a többség implicite kinyilvánítja az egyetem 
alkalmazottai szellemi tulajdonával kapcsolatos jo-
gait a brit szerzői jogi törvényre hivatkozva, de a 
valóságban a szerzői tulajdonjog gyakorlása a szer-
zőtől az intézményig tartó spektrumon helyezhető el. 
A vizsgált 81 közül 56 esetben a szerző, 5 esetben az 
egyetem a végső joggyakorló, a köztes esetekben pe-
dig közösen gyakorolják a szerzői jogot. Összesen 22 
esetben az egyetem élni kíván a jogával a publikációk 
oktatási és kutatási célú újrahasznosítására, legtöbb-

ször azonban a szerzőre hárítja e jog érvényesítését 
a kiadóval szemben.
A cikk végkövetkeztetése, hogy a kutatóknak és az 
egyetemeknek fel kellene ismerniük, hogy egy olda-
lon állnak, hiszen azon jogokat, amelyeket a szerzők 
védeni kívánnak (a szöveg szerzőségét, integritását) 
az egyetemek garantálják, ahogy mindkét félnek 
közös érdeke a szövegek nyílt hozzáférhetősége is. 
Ezért a jövőben a kutatóknak és az egyetemeknek a 
szerzői tulajdonjogot közösen kellene gyakorolniuk, 
és közösen kellene képviselniük érdekeiket a kiadók-
kal szemben. Bár nincs arra garancia, hogy egy ilyen 
felállás biztosítaná a nyílt hozzáférés jövőjét, min-
denképpen pozíciója módosítására késztetné a tudo-
mányos publikációk piacának többi szereplőjét.

(Szabó Piroska)

214/2017

siMs, nancy: rights, ethics, accuracy, and open licenses 
in online collections : what’s “ours” isn’t really ours. – Bib-
liogr. jegyzetekben In: College & research libraries news. 
– 78. (2017) 2., p. 79-82.

Szerzői jog, etika, hitelesség és nyílt licencek az online 
gyűjteményekben

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Szerzői jog

A Minnesota Egyetem szerzői jogi kérdésekkel fog-
lalkozó könyvtárosa a gyűjtemények digitalizálásával 
és elérhetővé tételével kapcsolatos kérdésekkel fog-
lalkozik. A gyűjtemény kincseihez való online hoz-
záférés biztosítása korlátozott értékű, ha a látogatók 
nem tudják, mit kezdhetnek ezekkel a kincsekkel. 
Ezért törekednek a könyvtárak ezen információk köz-
lésére, vagyis leírják a digitalizált mű jogi státuszát. 
(Sok időbe és munkába telik a jogállás megállapí-
tása; még egyetlen mű esetében is intenzív kutatást 
igényelhet annak kiderítése, van-e jogtulajdonos, és 
hogy ki az.)
A jogok szabványosítása előtt egyesek nyílt licen-
ceket kezdtek használni, gyakran jó szándékkal, de 
zavaros módon. (Pl. nem jogszerű, ha nem jogtulaj-
donos alkalmaz nyílt licencet egy műre.) A szerző 
néhány eseten keresztül mutatja be az online gyűjte-
mények nyílt licencekkel kapcsolatos gondjait.
Nyílt licencek és a közkincshez tartozó dokumentu-
mok: (1) Közkincs dokumentum „nyílt licencelése” 
a megosztás ösztönzésére. Egyes könyvtárak meg-
próbálták a Creative Commons (CC) licencet al-
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kalmazni a közkincshez tartozó anyagok szkennelt 
másolataira, hogy ösztönözzék a többszöri haszná-
latot. Mivel e műveknek nincs jogtulajdonosa, senki 
nem alkalmazhatja a CC-licencet. (2) Közkincshez 
tartozó dokumentumok „nyílt licencelése” a tulaj-
don érvényesítéséhez. Volt már javaslat, hogy az 
intézmények alkalmazzák a CC-licencet ezeknél a 
műveknél a korrekt tulajdon érdekében. A legtöbb 
tároló intézmény reménykedik, hitelesek a gyűjtemé-
nyéről készített másolatai, de a Creative Commons 
Attribution licenc kiterjesztése egy közkincshez tar-
tozó műre azt sugallja (helytelenül), hogy jogunkban 
áll megtagadni a mű használatának engedélyezését, 
és jogunk van arra, hogy a felhasználás feltételeként 
megköveteljük a tulajdon közlését. (Ehhez nincs jo-
gunk, így a CC-licenc erre nem alkalmas, s csalárd 
dolog így használni.) A megfelelő módja annak, hogy 
megkönnyítsük a tulajdont jogaink félremagyarázása 
nélkül, ha hitelesítő nyilatkozatot adunk ki. (3) Nyílt 
licenc a vegyes jogokkal kapcsolatos bizonytalan-
ságok csökkentése érdekében. Egyes szervezetek a 
CC-licenceket a digitális gyűjtemények különleges 
típusaiban használják, ahol a jogállások bonyolultak.
(Pl. a szobrok fotói esetében a fotós is szerzői joggal 
rendelkezhet, noha a szobor közkincs.)
Más a helyzet a jogvédett művek esetében. Szerencsés 
a könyvtár, ha ő a jogtulajdonos (megkapta vagy a 
jogtulajdonos átruházta a jogokat). Ebben az esetben 
a CC-licenc (vagy más nyílt licenc) további engedély 
vagy jóváhagyás nélkül is megadható. (1) Nem a 
megszokott megfogalmazással írt engedélyünk van. 
A törvényes felhatalmazás megfogalmazása a döntő. 
Az 1960-as évekből származó olyan tág megfogalma-
zás, mint a „közzététel joga”, ma is érvényes lehet az 
online terjesztésre, de ha a „nyomtatási jogot” bizto-
sítja, akkor ez az online terjesztés engedélyezését ke-
vésbé jelentheti. Mindkét esetben kérdés, elegendő-e 
egy ilyen engedély az anyag digitalizálásához, s ele-
gendő-e mások általi használathoz (CC-licencként). 
(2) Csak egy-két lehetséges jogtulajdonos engedélye 
van meg. Gyakori eset, ha egy intézmény joga csak 
egyetlen jogtulajdonos érdekeit védi, pedig több is 
létezik. (Pl. mikor a magnóval felvett interjúkat tekin-
tették át nyílt licenccel való nyilvánosságra hozatal 
céljából a Minnesota Egyetemen, s a könyvtár úgy 
vélte, nála vannak az interjúalanyok jogai.) (3) Nyílt 
licencek és az állandó kivételek. Néha a könyvtár úgy 
véli, hogy a törvény biztosította mentesség (méltá-
nyos használat esetén) jogalap a digitalizáláshoz. 
Amennyiben csak a mentesség egyikére támaszkodik, 

nincs joga az engedélyt megadni. (Ez egyes olvasók 
számára felesleges szigornak tűnhet.)
Igaz, hogy a könyvtárnak kell a szerzői jogot védel-
meznie, de nem jó, ha kétes nyílt licenceket ad ki. 
Ha olyan műhöz ad engedélyt, melynek nem jogtu-
lajdonosa, aláássa a kulturális szervezetek által meg-
osztott adatok megbízhatóságát és a nyílt tartalmak 
engedélyezésének érvényességét. Remélhetőleg a 
könyvtári közösség nagyobb megértést tanúsít a leírt 
nyílt licencek problémáival szemben, és a pontosabb 
nyilatkozatok kidolgozásával szabványok segítik 
majd a digitalizálás támogatóit abban, hogy a maguk 
szabályzatait is ezekhez igazítsák.

(Murányi Lajos)

Könyvtárosi hivatás
Lásd 220, 259

Oktatás és továbbképzés

215/2017

HollÁ, eva: e- learningový portál slovenskej národnej 
knižnice In: Knižnica. – 17. (2016) 4., p. 42-47.
res. angol nyelven

a szlovák nemzeti Könyvtár e-learning portálja

nemzeti könyvtár; Portál; szoftver; távoktatás; tovább-
kép zés

2015-ben a Szlovák Nemzeti Könyvtár (továbbiak-
ban SZNK) akkreditált képzési programot indított 
Könyvtári ismeretek a tudástársadalomért elneve-
zéssel, mely e-learning módszerrel valósul meg, a 
Moodle alkalmazásával. A képzések jövője egyszerű 
és bonyolult is egyszerre. A trendek a munkaerő-piaci 
változásokhoz, az érdeklődőkhöz, a digitális techno-
lógiákhoz, környezethez igazodnak. A 20. és 21. szá-
zad fordulóján a távoktatásban új fogalomként jelent 
meg az e-learning. Az SZNK mint képzőintézmény 
ezekre az igényekre reagálva létrehozta e-learning 
portálját, ahol akkreditált képzési programját teszi 
elérhetővé. A képzés a könyvtári munka iránt érdek-
lődő használók és a könyvtáros végzettséggel nem 
rendelkező alkalmazottak számára egyaránt hasznos. 
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A képzés kombinált formában, kontaktórákkal és 
távoktatással együtt valósul meg. 
E-learning alatt a modern információs technológiák-
kal megvalósuló, elektronikus képzést értjük, mely-
nek során az ismeretek elsajátítása elektronikus mé-
diaeszközök, internet és számítógép alkalmazásával 
történik. Kapcsolódik a távoktatás fogalmához, hiszen 
a tanulók nincsenek fizikailag jelen, hanem elektro-
nikus úton kommunikálnak egymással (e-mail, chat, 
videobeszélgetés). Az e-learning része az e-kurzus, 
melyhez elektronikus képzési környezet (VLS = 
Virtual Learning Environment) és tanulási rendszer 
szükséges (LMS = Learning Management System). 
A világon a legelterjedtebb LMS a szabadon hozzá-
férhető Moodle szoftver (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment), mely objektum-
orientált moduláris képzési környezetet biztosít, mára 
mobil verziója is ismert. Az elektronikus tanulási 
környezet ritmusa teljesen más, mint a kontakt tanu-
lásé. A tanuló saját maga szervezi meg az ismeretek 
elsajátításának folyamatát, nincs más kényszerítő 
eszköz, mint a tanulás befejezése. 
Az SZNK e-learning portáljának kialakítása 2014-
ben a stratégia kialakításával kezdődött. A Moodle 
választását számos előnye indokolta. 2015-ben vált 
elérhetővé a portál az önálló, egyszerű felületű http://
elearning.snk.sk címen, a könyvtár logójával. Hasz-
nálatához Mozilla Firefox vagy Google Chrome 
javasolt, mert a Moodle ezekre van optimalizálva. 
A szöveges anyagokhoz az Adobe Acrobat Reader 
szükséges. A tanuláshoz az érdeklődőknek be kell 
jelentkezniük, a vendégként való használat korláto-
zott hozzáférést biztosít az anyagokhoz, nem engedi 
tesztek kitöltését. Az azonosítóval és jelszóval belépő 
regisztrált használók kapcsolódhatnak be a képzési 
programba.
A kurzus három modulra oszlik: bevezető általános 
könyvtári ismeretekre, közkönyvtári és egyetemi 
könyvtári ismeretekre, minden modulban három te-
matikus résszel. Az anyagok fejezetekben és alfejeze-
tekben html és pdf formátumban elérhetők. A 2016-os 
új szerzői jogi törvény életbelépésével a tananyagok 
biztonsága is megoldott. A tanulás aszinkron kommu-
nikációval valósul meg, a gyakori kérdésekre fórum 
keretében válaszolnak, a tanulók igény esetén újabb 
vitatémákat kezdeményeznek. A tananyag elsajátí-
tását tesztek ellenőrzik, ezek ütemezése a naptárban 
megtalálható. Minden modulban záró teszt fejezi be 
a számonkérést. A modulokban a záróvizsga szemé-
lyes jelenléttel valósul meg. Naptári évenként men-
tik a Moodle-ban található adatokat, ez évente kb. 

25 tanulót jelent, az archivált adatok a továbbiakban 
is elérhetők maradnak. A tanulók értékelése kétféle 
módon, folyamatosan és záró, összegző értékeléssel, 
mennyiségi és minőségi módszerekkel történik. A 
minőségbiztosítást a résztvevők által kitöltött elége-
dettség-mérési kérdőívvel végzik.
A jövőben várhatóan növekszik az e-learning szerepe 
a tanulási módszerek között. 2015-ben az akkreditált 
képzési programot az SZNK e-learning portálján a 
25 jelentkezőből 24 teljesítette. Az elégedettség-mé-
rések pozitív visszajelzéseket igazoltak. Az ötéves 
akkreditáció alatt a képzést folyamatosan hirdetik. 
A portál nemcsak a könyvtárosok, hanem a társa-
dalom más rétegei körében is népszerű. Az új tech-
nológiáknak köszönhetően az érdeklődők gyorsan 
és költséghatékonyan juthatnak a szükséges isme-
retekhez.

(Prókai Margit)

216/2017

williaMs, Beth Filar – FolKMan, Michelle: librarians 
as makers. – Bibliogr. In: Journal of library administration. 
– 57. (2017) 1-4., p. 17-35.

a könyvtárosok mint alkotók

Információtechnológia; Könyvtárosképző intézmény; Tan-
terv, óraterv; tapasztalatcsere; továbbképzés

A könyvtártudományban új trend a könyvtári terek-
ben lehetséges kézműveskedés, alkotómunka. Az 
Amerikai Könyvtáregyesületnek (ALA) a könyv-
tárak jövőjével foglalkozó részlege (Center for the 
Future of Libraries) azért jött létre, hogy a könyv-
tárakat és közönségüket forrásokkal és információ-
val támogassa. Az egyik trend az Alkotó mozgalom 
(Maker Movement), amely a művészeket, alkotókat 
a visszatérésre, a könyvtárakat a mozgalom támo-
gatására hívja fel. A könyvtári környezet megújítása 
nem új jelenség, ahhoz, hogy a könyvtár releváns 
tudjon maradni, a vezetőknek újra kell gondolniuk 
a könyvtári kultúrát, az új munkakörnyezetben a 
sikeres működéshez szükséges ismereteket. 2015-
ben a Felsőoktatási és Tudományos Könyvtárak 
Egyesülete (ACRL) 3D, Alkotóterek és Technoló-
giai Szolgáltatások Szekciója megmutatta, hogy az 
egyetemi könyvtáraknak lehetőségük van hálózati 
csomópontok (hubok) létesítésére, ahol a diákok kí-
sérletezhetnek, használhatják az új technológiákat. A 
kreatív, rugalmas tanulóterekhez és a könyvtárhasz-
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nálók (diákok) irányításához viszont a könyvtárosok 
továbbképzése szükséges.
A könyvtárosképző intézményekben egyelőre kevés 
helyen folyik felkészítés az új környezetben vég-
zendő munkára; a cikk esettanulmány az Észak-Ka-
rolinai Egyetem Greensborói Könyvtára (UNCG) 
Feltörekvő technológiák kurzusáról. A könyvtárnak 
a 2014/2015-ös tanévben indított projektjét az egész 
államra kiterjesztették: workshopokat, webináriumot 
és egyéb rendezvényeket tartottak, amelyek előtt és 
után tesztelték, hogyan változott az alkotók/alkotá-
sok megítélése. A projektirányító team kezdetben 
kéthetente találkozott a befektetőkkel és a tanmenet 
koordinátorával, majd bevonták a földrajzi és az ant-
ropológiai kart, a pedagógiai iskolát és a könyvtár-
tudományi kart.
Eredmények:

Online források: az első a  – Make Toolkit online for-
rás fejlesztése volt, amely a témába vágó informá-
ciókat, linkeket (oktatóanyagokhoz, a helyi alko-
tóterek listájához stb.) tartalmazott.
eHUB-ok. A cél az eredmények integrálása volt a  –
UNCG könyvtári tanmenetébe. A könyvtártudo-
mányi karon nő a csak online kommunikáló hall-
gatók (online-only student) száma, az eHUB-ok 
jelentik az utat a meglévő és jövőbeni olvasókhoz. 
Az államban 4 helyen tartottak a könyvtárosoknak 
eHUB-ra épülő tréningeket a 3D-s megjelenítésről 
és kapcsolódási módokról.
Online workshopok. Nyolc alkalommal mindenki  –
számára elérhető 10–30 perces prezentációkat és 
webináriumokat tettek fel a YouTube-ra; a felvéte-
lek továbbra is elérhetők a UNCG honlapján.
AcadeMAKE konferencia. 2014 februárjában az  –
egyetem campusán tartott rendezvényen bemutat-
ták az eddigi eredményeket. A fénypont az ingye-
nes játéklehetőség (az eszközök kipróbálása) volt 
a SELF Design Studióban.
Prezentáció a campuson és a tananyag integrálása.  –
A team egyes tudományokra összpontosító prezen-
tációjában a földrajz szakosoknak bemutatták a 3D 
nyomtató használatát csövek, az antropológusok-
nak pedig a történeti műtárgyak nyomtatásához. A 
cél itt is az alkotóterekben folyó tanulási koncepció 
integrálása volt a tanmenetbe.
Értékelés. A felmérések egyrészt a workshopok  –
hatékonyságát vizsgálták, másrészt a résztvevők 
elvárásait az alkotással és az alkotóterekkel szem-

ben. A workshopot megelőző kérdőívben (87 vá-
lasz) a részvétel célját mérték fel, az utólagoson 
(17 válasz) a Likert skála szerinti értékelés volt 
a feladat.
Tanulságok. A projekt írásakor a cél a könyvtáros  –
hallgatók támogatása volt, valójában azonban a 
rendezvényeken a könyvtárosok voltak többség-
ben. Legsikeresebbek azok a workshopok voltak, 
ahol a résztvevők személyesen oszthatták meg öt-
leteiket és észrevételeiket. Az online események 
rövid felvételei sok emberhez jutnak el, a projekt 
után még évek múlva is. A projekt befejeztével a 
team feloszlott, a felméréseket 2 év után nem le-
het megismételni.

2014-ben a Fehér Házban rendezték az első Alkotói 
vásárt (Maker Faire), ahol Obama elnök hangsúlyoz-
ta a „Csináld magad” (DIY = do it yourself) erejét 
az amerikai ipar, az innováció és a munkaerőhelyzet 
számára.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Konferenciák

217/2017

roy, loriene [et al.]: the european Conference on in-
formation literacy: : an international research-practice 
nexus. – Bibliogr. jegyzetekben In: College & research 
libraries news. – 78. (2017) 3., p. 131-134.

Európai Információs Műveltségi Konferencia: a gyakorlat 
és elmélet nemzetközi kapcsolata

Információs műveltség; Konferencia -nemzetközi

Az információs műveltség nemzetközi jelenlétét jelzi, 
hogy számos konferencia kizárólagos tárgya. Igaz ez 
az IFLA Információs Műveltségi Szekciójának kon-
ferenciájára, de a skandináv országok NordINFOLIT, 
vagy a brit CILIP LILAC konferencia esetében is. Az 
European Conference on Information Literacy (Euró-
pai Információs Műveltségi Konferencia, ECIL) rövi-
debb múltra tekinthet vissza, mint ezek, de élvezi az 
UNESCO és az IFLA támogatását. Kezdeményezői 
és mindmáig fő szervezői Serap Kurbanoğlu az anka-
rai Hacettepe Egyetemről és Sonja Špiranec a Zágrábi 
Egyetemről. Az első ECIL konferenciára 2013-ban 
került sor Isztambulban. Az ezt követő konferenciák 
Dubrovnikban (2014), Tallinnban (2015) és Prágában 
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(2016) kerültek megrendezésre. Az ECIL 2017. évi 
helyszíne Saint-Malo városa volt Franciaországban 
(2017. szeptember 18-21.)
A konferenciasorozatnak újabban az információs 
műveltség legkülönböző elméleti és gyakorlati kér-
dései mellett évente van egy-egy kiemelt témája is. 
Ez 2015-ben a zöld társadalom volt, 2016-ban a be-
fogadó társadalom, 2017-ben pedig a munkahelyi 
információs műveltség. Az ECIL plenáris előadói 
között ott volt – többek között – Paul Zurkowski, 
akit az információs műveltség (information literacy) 

fogalma megalkotójának tartunk, de megemlíthetjük 
Christine Bruce, David Bawden, Michael Eisenberg, 
Sonja Livingstone vagy Tara Brabazon nevét is. Az 
ECIL 2016-ra 240 előadás-javaslat 75%-át fogadta 
el a Programbizottság. Az ECIL résztvevői Európa, 
Afrika, Észak- és Dél-Amerika, valamint Ázsia mint-
egy 60 országából érkeznek. Világkonferenciáról van 
tehát szó, amely azonban meg kívánja őrizni eredeti 
elnevezését.

(Koltay Tibor)

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak

218/2017

Bonnel, sylvie: actualisation de la charte documentaire 
de la BnF : la politique d’enrichissement des collections. 
– Bibliogr. lábjegyzetben In: Bulletin des bibliothèques de 
France. – (2016) 9., p. 32-41.

A Francia Nemzeti Könyvtár gyűjtőköri szabályzatának 
akutalizálása

Állományalakítás; Gyűjtőköri kódex; Használó; Nemzeti 
könyvtár

A Francia Nemzeti Könyvtár 2015-ben megjelente-
tett 200 oldalas kódexe jóval több, mint gyűjtőköri 
szabályzat. Az utóbbi évszázad, az egyes gyűjte-
mények fejlődésének összefoglalója és panorámája 
éppúgy, mint a középtávú fejlesztési elképzelések 
kézikönyve. Mindez az elmúlt évszázad munkájában 
gyökerezik, hiszen a beszerzési politika mindig akkor 
változott nagyot, amikor a könyvtár újabb és újabb 
tudományos, szakmai lépcsőfokra hágott a nemzeti 
könyvtárrá válás útján.
A 2005-ig kialakult és lefektetett kötelespéldány-be-
szolgáltatáson alapuló enciklopédizmus, a fran ko-
fo nizmus, a francia nemzet hangsúlya, a külvilágra 
való nyitottság és az időszakosság, időállóság mint 
beszerzési jellemzők napjainkra kiegészültek a mo-
dern könyvtári igénnyel és felfogással. Közülük a 
nemzeti könyvtár szempontjából a legfontosabbak 
közé tartozik az a cél, hogy a felhasználók legszé-

lesebb körének elvárásait sikerüljön maradéktalanul 
kielégíteni a különféle, egymást kiegészítő dokumen-
tumtípusokkal úgy, hogy közben a lehető legnagyobb 
mértékben folyjon tovább az állomány digitalizálása. 
Az utóbbi időben az olvasói összetétel nagyon nagyot 
változott. Az olvasó- és kutatótermek látogatottsá-
ga jelentősen csökkent. Ennek nyilvánvaló oka az 
egyetemi könyvtárak fejlődése és a Gallica, valamint 
számos digitalizált gyűjtemény és kutatói adatbázis 
webes megjelenése, otthonról történő használatának 
lehetősége.
A felhasználók átlagéletkora 33 év, ami érthető, hi-
szen az olvasók több mint fele francia és nagyszámú 
külföldi egyetemista. Ennek az olvasói rétegnek a 
kedvét keresve a nemzeti könyvtár két nagy épü-
letkomplexumát nagymértékben átalakították. A 
François Mitterrand Könyvtár megőrizte a kultúrával 
kapcsolatos enciklopédikus jellegét, ám a gimnazistá-
kat megcélozva jelentősen kiegészült a francia nyelv-
vel kapcsolatos sajtó-, média- és elektronikus doku-
mentumokkal, valamint négy nagy, interdiszciplináris 
tudományterületeket magában foglaló központtal, 
amelyek lehetővé teszik napjaink tudományossága 
kérdéseinek tanulmányozását. A Richelieu-épület ta-
tarozása és felújítása még mindig folyik. Ez a szárny 
ad helyet továbbra is mindenféle történeti és művé-
szettörténeti, képzőművészeti terület kutatásának.
2005 és 2015 között a költségvetés nagyjából ki-
egyenlített volt. Az utóbbi időben számottevően 
csökkentették éppúgy, mint a személyi állományt, 
ezért óriási jelentőségűvé vált a mecénások szerepe. 
Nekik köszönhető a kulturális örökség körébe tartozó 
dokumentumok nagy részének megléte. Ez a legújabb 
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kézikönyv a nemzeti kulturális örökség alaptípusát, 
a személyi, területi, nyelvi gallikát, a külföldi iroda-
lom francia vonatkozású műveit tekinti fő gyűjtőköri 
pillérnek, miközben nagy hangsúlyt fektet a meglévő 
gyűjtemények folytonosságának fenntartására és to-
vábbfejlesztésére. Ez egészül ki bizonyos mennyisé-
gű nem szokványos, valami miatt mégis érdeklődésre 
számot tartó vagy kíváncsiságot ébresztő dokumen-
tummal, így színesítve az amúgy is gazdag állományt. 
A meg nem álló modernizálás, új szemléletű könyvtár 
jegyében mindenféle, napjainkban divatos technikát, 
módszert alkalmaznak. Tematikus weboldalak, kiállí-
tások, különféle adathordozókra tölthető digitalizált 
dokumentumok és dokumentumtípusok mind jelen 
vannak a „transzparencia” és a „mindent a közössé-
gért” elv jegyében.
E gyűjtőköri kódex 20 tematikus és nyolc különféle 
dokumentumtípust bemutató strukturált táblában, 
akadémikusi szellemben, a történetiségből kiindulva 
szemléleti mindazon állományegységek, dokumen-
tumtípusok közötti összefüggéseket, amelyek a ma 
francia nemzeti könyvtárának gyűjtőkörrel kapcsola-
tos álláspontját képviselik. Ezzel mintegy középtávú 
tervüket is előre vetítik: továbbra is tudatosan, a szak-
mai elvek feladása nélkül törekedni a felhasználók 
elégedettségének elérésére, nem elfeledkezve a nem-
zeti könyvtár alapfeladatairól. Ehhez nagy segítséget 
jelenthet, ha kiaknázzák a „konnektivizmusban” rejlő 
közösségi erőt, osztott katalogizálást, intézményközi 
és egyetemi projektkapcsolatokat, e most megjelent 
kódexet pedig munkaeszközként használják a napi 
gyakorlatban.

(Pajor Enikő)

219/2017

niGGeMann, elisabeth: 10 Jahre Gesetz über die deut-
sche nationalbibliothek In: Dialog mit Bibliotheken. – 29. 
(2017) 1., p. 4-10.

tízéves a német nemzeti Könyvtárról szóló törvény

Állománygyarapítás; elektronikus publikáció; Jogsza-
bály -könyvtárügyi; Középtávú terv; Megőrzés; Nemzeti 
könyvtár

Több mint tíz éve, 2006. június 29-én lépett életbe a 
Német Nemzeti Könyvtárról (DNB) szóló törvény. 
Lényegbevágó eredménye, hogy gyűjtését a hálózati 
kiadványokra is kiterjesztette. 1912-es alapítása óta a 
DNB egyre jobban hozzájárult a nemzeti emlékezet 

megőrzéséhez. A világháló létrejöttével tudományos 
művek és művészeti alkotások, napilapok, zenék, 
filmek, a kulturális örökség egész spektruma magá-
tól értetődően a világhálón is elérhető – vagy csak 
ott létezik. A DNB főigazgatójának cikke a törvény 
megszületése óta eltelt tíz év rövid mérlegét igyek-
szik megvonni négy területen.
1. A hálózati kiadványok gyűjtése nem 2006-ban 

kezdődött: már 1998-tól kezdve bekerültek az ál-
lományba a felsőoktatási záródolgozatok (Online-
Dissertationen) és egyes német kiadók önkéntesen 
beszolgáltatott kiadványai. 2007 és 2011 között 28 
új álláshellyel is bővült a terület. Tíz év alatt csak a 
felsőoktatási záródolgozatok, az e-könyvek és -ta-
nulmányok gyűjtése megfelelő, a többi téren jócs-
kán van teendő (e-folyóiratok, zeneművek stb.). 
Bizonyos elektronikus formákról eleve lemondtak 
(fórumok, blogok, közösségi média), de minőségi 
különbségeket nem vesznek figyelembe. Viszont 
a webarchiválás terén már vannak tapasztala-
tok. 2012 októberétől több mint 1200 weboldalt 
gyűjtöttek be, emellett bizonyos eseményeket is 
gyűjtöttek (az első világháború 100. évfordulója, 
Richard Wagner centenárium, a fal leomlásának 
25. évfordulója). Megtörtént a .de domén aratása 
is 2014-ben.

2. A hálózati kiadványok feltárása, megtalálása és 
rendelkezésre bocsátása is fontos terület volt: a 
kiadványok növekedése az előrejelzéseket három-
szorosan haladta meg, a tervezett állományadatok 
hatszorosa a valóság. Komoly felkészültséget kí-
vánt a beérkező anyag adminisztrálása, fogadása 
és feldolgozása, a megfelelő munkamenet kidol-
gozása, az automatizálás. Olyan keresőre is szük-
ség volt, amely rugalmas, követi a változásokat és 
kielégíti a különböző használók igényeit.

3.  A szerző részletesen foglalkozik a hálózati kiad-
ványok archiválásával, melynek elvein és szer-
vezetén 2002 óta dolgozott a DNB, elsősorban a 
hosszú távú archiválás megvalósítása érdekében, 
és részletesen beszámol az elért eredményekről és 
együttműködésekről.

4.  A szerzői jogi szempontok a nemzeti könyvtár ese-
tében nagyon fontosak, egyben speciálisak; a hosz-
szú távú megőrzés érdekében sokszor változtatni 
kell a kiadványon (migrálás stb.), és a hozzáférés 
érdekében egyéb – látszólag jogsértő – lépések 
is szükségesek. (A jogvédett kiadványok csak a 
könyvtár épületében érhetők el természetesen.) 

A szerző végkövetkeztetése szerint a DNB sokat fej-
lődött és sok tapasztalatot szerzett, de a fejlődésnek 
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koránt sincs vége: itt utal a rövid és hosszú távú cé-
lokra, melyeket a Stratégiai fő irányok 2013–2016 
és a Stratégiai fő irányok 2017–2020 c. munkáikban, 
továbbá a Német Nemzeti Könyvtár 2025, stratégiai 
iránytű c. kiadványukban fogalmaztak meg.

(Murányi Lajos)

Lásd még 215, 235

Felsôoktatási könyvtárak

220/2017

allen, lee e.: the role of the academic library informa-
tion specialist (lis) in teaching and learning in the 21st 
century. – Bibliogr. In: information discovery and delivery. 
– 45. (2017) 1., p. 1-9.

A felsőoktatási könyvtári tájékoztatási szakember szere-
pe az oktatásban és a tanulásban a 21. században

Felsőoktatási könyvtár; Információtechnológia; Könyvtá-
rosi hivatás

A szakirodalmi szemle három kérdésre kereste a 
választ.
1.  Hogyan alakult át a felsőoktatási könyvtárak jelle-

ge és szerepe az oktatás és kutatás támogatásában? 
– A „könyvtár mint hely” koncepció megkívánja, 
hogy a könyvtárak átalakítsák a fizikai és virtu-
ális, online tereiket annak érdekében, hogy azok 
megfeleljenek a digitális bennszülöttek igényeinek 
és felkészültségének. A könyvtári tájékoztatási 
szakembereknek is alaposan ismerniük kell és ma-
gabiztosan kell használniuk az állandóan változó 
új technológiákat, ehhez meg kell kapniuk a meg-
felelő képzést. Újszerű szolgáltatásokat tudnak 
indítani (pl. csevegés, podcastok, webináriumok 
stb.); és az információkeresők (diákok, oktatók, 
kutatók, civil érdeklődők) számára olyan infor-
mációkat tudnak szolgáltatni, amelyek bárhonnan, 
bármikor elérhetőek.

2.  Hogyan hatottak az információs és kommunikáci-
ós technológiák, a mobiltechnológiák és az e-ta-
nulás a felsőoktatási könyvtári tájékoztatási szak-
emberekre? – A felsőoktatási könyvtári tájékoztató 
szakemberek az utóbbi 10–15 évben aktívan részt 
vettek az oktatás és tanulás átalakulásában, tanúi 
voltak az IKT, a mobiltechnológiák és az e-tanulás 
térhódításának. Gyakran „beépített” könyvtáros-

ként rendelkezésre álltak egyes kurzusok alkal-
mával, és oktatták a tudományos kutatást segítő 
technológiai megoldások alkalmazását. A jövőben 
elképzelhető, hogy sor kerül a könyvtárosképzés 
technikai támogatására, a könyvtári e-források 
mobilbarát interfészeinek kifejlesztésére, az inte-
raktív e-tanulási modulok térnyerésére. A felsőok-
tatási könyvtári tájékoztató szakemberek szerepe 
a következő: a hozzáférést segítik, konzultánsként 
működnek, oktatják a tartalom- és információszol-
gáltatási rendszerek tudnivalóit. A használókkal 
a közösségi média könyvtári terei révén tartják a 
kapcsolatot.

3.  Hogyan hatnak az információs és kommunikációs 
technológiák az oktatásra és tanulásra a fejlődő or-
szágokban? – A felsőoktatási könyvtári tájékoztató 
szakemberek sajátos helyzetükből adódóan képe-
sek arra, hogy értékeljék az IKT, a mobiltechnoló-
giák és az e-tanulás hatásait az oktatásra. A fejlődő 
országokban arra kell törekedniük, hogy segítse-
nek abban, hogy a hallgatók és a kutatók elérhes-
sék azokat az információkat, amelyek tudományos 
törekvéseikhez szükségesek. A könyvtárosoknak 
megfelelő képzettséggel, sokféle készséggel kell 
rendelkezniük, hogy biztosítsák a hatékony hozzá-
férést a digitális gyűjteményekhez és az e-tanulási 
kurzusokhoz a hallgatók és kutatók számára.

(Hegyközi Ilona)

221/2017

Álvarez-MUñoz, Patricio – HernÁndez-doMínGU-
ez, Carmen: análisis longitudinal del sistema Bibliote-
cario ecuatoriano. – Bibliogr. In: revista española de 
documentación científica. – 39. (2016) 4.
res. angol nyelven

ecuador egyetemi könyvtári rendszere

Egyetemi könyvtár; Felsőoktatási intézmény

A világ legjobb egyetemeinek sikere nagymértékben 
könyvtári rendszerük fejlettségén alapul. Ezek a rend-
szerek dinamikusak és versenyképesnek kell lenniük 
az ismeretszerzés támogatása érdekében. Ecuador 
nem mentes ettől a dinamizmustól, és felsőoktatási 
rendszere átfogó fejlesztésének közepén jár. A cikk az 
egyetemi könyvtári rendszer jelenlegi helyzetét elem-
zi a létező 54-ből kiválasztott 25 egyetemet vizsgál-
va. Figyelembe vettek adminisztratív, technológiai, 
gazdasági és szolgáltatási változókat; a legfontosabb-
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nak a hallgatónkénti dokumentumok számát és az 
adatbázis-hozzáférésre fordított összeget tekintették. 
Vizsgálták még, hogy a könyvtárak milyen módon 
szerzik be a tudományos információs adatbázisokat, 
a jelenlegi kínálatot és a kormányzati befektetéseket 
az adatbázisok elérésének biztosítására.

(Autoref.)

222/2017

lee, rebekah J.: Campus-library collaboration with mak-
erspaces In: Public services quarterly. – 13. (2017) 2., p. 
108-116.

A campus és a könyvtár együttműködése az alkotóterek-
kel

Berendezés; egyetemi hallgató; egyetemi könyvtár; Fel-
sőoktatási intézmény

Az alkotó- vagy közös tanulást lehetővé tévő tér 
bármi lehet egy kis képernyős tanulószobától egy 
megfelelően felszerelt egész emeletig. Az oktatói kar 
ezt a teret akár tantermi projektekhez, akár oktatási 
módszerei bővítéséhez használhatja. Az új technoló-
gia megváltoztatja a diákok tanulási módszereit, ezért 
a tantermet is újra kell tervezni. Hagyományos elő-
adások helyett a diákok közös brainstorming ülése-
ken vehetnek részt, míg a tantermekben a valós világ 
megismerését és a jobb megértést lehet támogatni. Ha 
az egyetemi könyvtárak követik a trendet és megra-
gadják a kreatív munkahelyek ötletét, ismertségük 
a campuson nőni fog. Az új ötleteket általában egy 
előrelátó kis csoport pártolja, az alkotóterek esetében 
azonban még kutatások szükségesek.
Az egyetemi könyvtárakban az alkotótér kialakítása 
általában egy 3D-s nyomtató installálásával, a kódo-
láshoz és programozáshoz szükséges kisebb helyek 
biztosításával kezdődik. Sok diák először a könyv-
tárhoz fordul műszaki segítségért, ezért az alkotótér 
a könyvtári terek természetes megnagyobbítása lesz; 
helyet ad a tanulásnak, a diákok akár a tanulmánya-
ikon kívüli, személyes terveikhez is használhatják. 
Mivel több tudományágat kiszolgál, lehetővé teszi 
a karok közötti kommunikációt, több kart érintő tré-
ningek tartását, ugyanakkor semleges tér az oktatók 
és a diákok számára.
Kihívások: költségek, maga a tér és annak elválasz-
tása, irányítása, a könyvtárosok képzése az új lehető-
ségek használatához. Az alkotótér kezdetben valószí-
nűleg csak néhány órát lesz nyitva, népszerűségének 

növekedésével azonban több képzett munkatársra 
lesz szükség. Területi feszültség is lehet az oktatói 
kar és a könyvtár között. A campus politikája és a 
bürokrácia késleltetheti a közös munkamódszerekre 
történő átállást és az oktatástechnika megújítását. Az 
átállás egyik tere lehet a könyvtár, mivel ott a diákok 
vizsga előtt kipróbálhatnak valamit, az oktatóknak 
pedig lehetőséget ad a technológia változtatására és 
kiigazítására.
A diákok és az oktatók visszacsatolása és értékelése 
sok adattal segíti a közös tér meghatározását, monda-
nivalójukat azonban a könyvtárosoknak és az admi-
nisztrációnak meg kell értenie. A nyitott alkotóterek 
támogatják a könyvtári szolgáltatások ismertségét, 
sok esetben azonban a könyvtárosoknak küzdeniük 
kell a szolgáltatások támogatásáért. Ez ronthatja a 
campus és a könyvtár együttműködését, ugyanakkor 
az új szolgáltatások és a különleges rendezvények 
növelik a forgalmát.
Az alkotóterek kialakításáról egyelőre csak köz-
vetett eredmények vannak. Az elsőéves hallgatók-
nak még nehéz a kritikai gondolkodás, mivel eddig 
főleg tesztekhez és memorizáláshoz szoktak. Az 
y-generációnak idő kell az elvont gondolkodási ké-
pesség fejlesztésére, különben elsőévesként a tanulás 
megpróbáltatás lesz számára, és sok időt kell fordí-
tania a feladatok megértésére. A kreatív és független 
gondolkodási képesség egy metaforikus ugrópont, 
ami átsegíti a diákokat az akadályokon; a feladat az 
oktatókra vár, a sikerhez megfelelő környezet szük-
séges. Az alkotótér új szintet jelent az interaktív tanu-
lásban. A szerző sok évig egy Montessori iskolában 
volt könyvtáros, ahol látta a tanulók eredményeit több 
érzékszervre ható (multi-sensorial) tanulási környe-
zetben. Egyetemi könyvtárosként naponta látja az 
elvont gondolkodás hiányát és a több érzékszervre 
ható tanulási környezet szükségességét a felsőok-
tatásban. Minden diáknak meg kell tapasztalnia az 
alkotás lehetőségét, szerencsés esetben az alkotótér 
éppen ezt szolgálja.
A könyvtáron belüli és kívüli alkotótereket még meg 
kell ismerni. Ezek nem feltétlenül szükségesek, de 
alkalmazkodási képességük alapján helyük van a 
campuson. A könnyen változtathatóság a könyvtáro-
sok jövőbeni oktatásához és tréningjeihez is szüksé-
ges. A következő könyvtáros-generáció ismeri az új 
trendeket, érti, hogy a jövőjét biztosító új ötletekkel 
szemben rugalmasnak és nyitottnak kell lennie.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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223/2017

li, Haipeng: Built to succeed : sustainable learning envi-
ronment at UC Merced library In: library management. 
– 38. (2017) 2/3., p. 175-180.

sikeres, fenntartható tanulási környezet – egyetemi 
könyvtári esettanulmány

Berendezés; egyetemi könyvtár; Könyvtárépület -egyete-
mi, főiskolai; Környezetvédelem -könyvtárban

A fenntartható tanulási környezet biztosítása szere-
pel az IFLA és az ALA célkitűzéseiben és különböző 
fórumain. Amerikában a University of California, 
Merced (UC Merced) elsőként fogott bele, hogy zöld 
campusként működjön, azaz fenntartható gazdasági, 
társadalmi és környezeti megoldásokat hozzon létre a 
jövő generációk érdekét is szem előtt tartva. Az UC 
Merced különböző kurzusain is napirenden tartja a 
fenntartható fejlődés kérdéseit. Épületeinek mind-
egyike elnyerte a nemzetközi LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) minősítést.
Az UC Merced könyvtára megfelel a fenntarthatóság 
követelményeinek, a következők miatt: víztakarékos 
megoldásokat alkalmaz, hűtése, fűtése és szellőz-
tetése mentes a káros anyagoktól, belső világítása 
automatikusan szabályozott, újrahasznosított anya-
gokból épült, kiváló levegőminőség és energiataka-
rékosság jellemzi. Maga az épület három részből áll: 
a hagyományos gyűjteményekben természetes fény 
adja a megvilágítást, de gondoskodtak a szükséges 
árnyékolásról is; van egy sokcélú nyitott tér sok ülő-
hellyel; továbbá egy társas összejövetelekre és cso-
portmunkára szolgáló tér.
A könyvtár az aktív és konstruktív tanulást támo-
gatja, miközben fenntartható tanulási környezetként 
kíván működni. Rugalmas, nyitott terek és bútorzat 
jellemzik, amelyek segítik a hallgatók tanulási és ku-
tatási tevékenységét. A hallgatók lehetőséget kapnak 
arra, hogy kialakítsák saját tereiket, ahol a szokástól 
eltérően étkezhetnek, ihatnak és telefonálhatnak is. 
Az egyetem növekszik, és vele együtt a könyvtár is 
növekedni fog, továbbra is betartva a fenntarthatóság 
követelményeit.

(Hegyközi Ilona)

224/2017

neUHaUsen, Hubertus: „treiben wir oder werden wir 
getrieben” – wissenschaftliche Bibliotheken im wandel. – 

Bibliogr. lábjegyzetben In: ABI-Technik. – 36. (2016) 4., p. 
238-251.
res. angol nyelven

„Mi űzünk vagy bennünket űznek?” Átalakuló tudomá-
nyos könyvtárak

Felsőoktatási intézmény; Felsőoktatási könyvtár; Infor-
mációtechnológia; Működési feltételek; Szolgáltatások

A szerző az Internet a könyvtárakban (InetBib) 2016-os 
konferenciájának címét választotta tanulmánya cí-
méül, és azokat a másfél évtized alatt végbement 
változásokat tekinti át, melyek a tudományos könyv-
tárak működésének feltételeit alapvetően megvál-
toztatták.
Először a „technikai környezet” változásait veszi 
sorra: kitér a mobil internet, a felhőalapú számítás-
technika kérdéseire, ismerteti a Google 2004-ben 
indult Book Library Projectjét és a 2008-ban alapí-
tott HathiTrust tevékenységét, majd az elektronikus 
könyvek és a nyílt hozzáférés kérdéseit boncolgatja; 
fontos szerepet tulajdonít a tudományos könyvtárak 
katalógusainak, bár a Google mintha háttérbe szorí-
totta volna ezeket.
Másodikként az „intézményi környezet” változása-
it és a költségszerkezeteket ismerteti, ezután pedig 
azokkal a következményekkel foglalkozik, melyek a 
tudományos könyvtárakat érintik.
A 20. században az állománygyarapítás volt a könyv-
tárak fő tevékenysége, hatalmas gyűjtemények jöttek 
létre, melyek egy része minden könyvtárban megta-
lálható; mára ezek nagy része elérhető az interneten is 
számos nyílt hozzáférésű anyaggal együtt. Ma már az 
e-média gyarapítására fordítják a költségvetés javát, 
a beszerzést is központosítják konzorciumok révén. 
A kölcsönzési forgalom és a személyzet is csökkent. 
Egyrészt a tömeges digitalizálás, nyílt hozzáférés és 
a felhőalapú könyvtári rendszerek, másrészt a nyom-
tatott irodalom beszerzése költségességének belátása 
ahhoz vezet, hogy a saját intézményre támaszkod-
ni sem nem gazdaságos, sem nem felelősségteljes: 
szükséges globális kereső- és feltáró rendszereket 
(WorldCat, Google) használni, illetve a saját intéz-
mény használói számára mind a fent leírt digitális 
gazdagságot, mind a nyomtatott anyagok sokrétű-
ségét maradéktalanul rendelkezésre kell bocsátani. 
Emellett a felsőoktatási könyvtáraknak csökkentett 
állomány-koncepciót kell kidolgozniuk – több intéz-
ményt is magába foglaló együttműködéssel kiegé-
szítve, és a nem használt anyagot selejtezni, illetve 
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kooperatív tároló raktárakban elhelyezni. Az Egyesült 
Államokban (ReCAR) és Európa néhány országában 
több jó példát látni ezekre (ilyen az Egyesült Király-
ságban az RLUK).
E fejlődés másik következménye, hogy az állomány-
építésre koncentrálásról a használatra és a hozzáférés 
biztosítására kell átállniuk a tudományos könyvtárak-
nak, ha jövőképesek akarnak maradni. Fennáll annak 
a veszélye, hogy a tudományos könyvtár érdektelen-
né válik az egyetem számára.
A tanulmány befejező része a tudományos könyv-
tárak szolgáltatóként való működését vizsgálja. A 
hagyományos könyvtári értékek – az állomány és a 
tér – továbbra is fontosak, de új dimenziókkal bővül-
nek: egyrészt az értékes különgyűjtemények online 
hozzáférhető tételével, az alig használt anyagok rak-
tározásával és közösségi tanulóhelyek kialakításával, 
továbbá felhasználóbarát szolgáltatásokkal.

(Murányi Lajos)

Lásd még 229, 230, 231, 232, 242, 249

Közmûvelôdési könyvtárak

225/2017

rotH-Bernstein-wiesner, armi: schatten über dem 
vorzeigeland : das skandinavische Bibliothekswesen gilt 
als vorbildlich, doch Kosteneinsparungen und Bibliothek-
sschliessungen setzen auch den finnischen Berufsstand 
unter druck In: BuB. – 69. (2017) 6., p. 345-349.
res. angol és francia nyelven

Árnyak a finn könyvtárügy felett: takarékossági intézke-
dések és könyvtárbezárások Finnországban

Jogszabály -könyvtárügyi; Közművelődési könyvtár; 
Megszűnés -könyvtáré; Támogatás -pénzügyi -állami, 
hatósági

Finnországnak régóta van könyvtári törvénye; bő-
kezűen támogatta a falvakat, hároméves előkészítés 
után 1929-ben lépett hatályba. Addigra a legszegé-
nyebb falvakban is létesült könyvtár. Míg ezeket a 
könyvtárakat maximum 90 százalékban finanszíroz-
ták, a nagyobb városoknak saját erőből kellett meg-
tenniük ezt. A szokásos nyitva tartási idő a vasárnapi 
mise utánra, illetve vasárnap délutánra esett. (A kö-
vetkező törvény 1998-ban lépett életbe.) A 2015-ben 
hatalomra került finn jobboldali kormány e paradi-

csomi könyvtári állapotot akarta felszámolni, csök-
kentette a kulturális kiadásokat. A finn települések 
az államtól kapnak forrásokat a kötelező feladatokra, 
de maguk döntik el, mire fordítják. A könyvtárak és 
fiókok száma csökkent az elmúlt években, de a köl-
csönzések és könyvtárlátogatások száma nőtt.
A szerző sokáig azt hitte, hogy az addigi jó helyzet 
a finn könyvtári törvénynek volt köszönhető. Csak 
amikor – miután több évig volt a szakmában – job-
ban megismerte a finn könyvtárosok mindennapjait, 
jött rá, hogy a német és finn könyvtárosok gondjai 
nagyon hasonlók. A finnek, bár tovább tanulják a 
szakmát, harmadával kevesebbet keresnek, mint a né-
metek; egyre több a pedagógiai képzettségű a könyv-
tárakban, s a megfelelő bevándorlók kiválasztásával 
és képzésével oldják meg a menekültek gyorsabb 
integrálásának a segítését.
Közben hosszabbak lettek a nyitvatartási idők az 
igények miatt és az automatizálásnak köszönhetően. 
A gazdasági válságok nem jártak könyvtárak bezá-
rásával, csak kevesebb pénzzel. A fejlődés a 80-as 
évekig dinamikus volt. A finn törvény hosszú ideig a 
dolgozók szabadidejének tartalmas eltöltését célozta 
meg, nem foglalkozott a minőségi irodalom közvetí-
tésével, mint Németország. A finnek viszont új dol-
gokat találtak ki (a book talker, a könyvet elmesélő 
és az „Egyszerű nyelven” mozgalom). Új, de nagyon 
népszerű a „dolgok könyvtára” is, azaz szerszámok 
kölcsönzésének a lehetősége. Sokszor kérdezik a 
szerzőtől, melyik országban jobbak a könyvtárak. Az 
alapellátásban a finnek jobbak, a csúcsintézmények 
hasonlóak, véli.
Az új finn közkönyvtári törvény (2017) szerencsére 
nem igazolta az előzetes félelmeket (http://www.
finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2016/en20161492.pdf). 
Néhány apróbb újítás mellett először határozta meg 
a közkönyvtárak feladatait (a hagyományosak mel-
lett a társadalmi és kulturális párbeszéd fejlesztése, 
a lakosság szolgálata stb.). Csak a digitális képzés 
maradt ki belőle, ami pedig nagyon fontos lenne, de 
természetesen a könyvtárosok feladata. A Helsinki 
Városi Könyvtár vezetője, Tuula Haavisto tevéke-
nyen részt vett a települések szövetségében azokon a 
megbeszéléseken, ahol a kulturális feladatok (felnőtt-
oktatás, kulturális kínálat, könyvtári szolgáltatások) 
fontossága mellett állt ki. Az tény, hogy a könyvtárak-
nak érdemei jelentősek az olvasásfejlesztésben (így 
a PISA-teszt eredményeiben is) és a menekültek be-
illeszkedésének segítésében, de ezt tudatosítani kell 
a döntéshozókban is. Sajnos, mindig harcolni kell a 
forrásokért, de a könyvtáraknak meg kell határozniuk 
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helyüket a társadalomban, és meg kell védeniük az 
intézményt is. Haavisto optimista kollégáit illetően, 
mert mindig innovatívan reagálnak a változásokra, és 
sokszor előre gondolkodnak; ezért becsülik meg őket, 
és számít a véleményük a környezetükben.

(Murányi Lajos)

Lásd még 237, 246

Tudományos és szakkönyvtárak

226/2017

altenHöner, reinhard: die staatsbibliothek zu Ber-
lin in der digitalen welt : standortbestimmung und Per-
spektiven In: zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliog-
raphie. – 64. (2017) 2., p. 61-70.
res. angol nyelven

a Berlini Állami Könyvtár a digitális világban: helyzetkép 
és távlatok

Általános tudományos könyvtár; digitalizálás; Középtávú 
terv; Megőrzés; Munkaszervezés

A főigazgató állandó helyettese, egyben a központi 
részleg vezetője cikkében leszögezi, hogy a Berlini 
Állami Könyvtár (Staatsbibliothek zu Berlin, SBzB) 
intézmények hálózatának egyik eleme, melyek a 
szakterületi ismeretek összességét adják. Változnak 
az idők, és a könyvtárak információ-monopóliumá-
nak vége. A cikk inkább program- és történeti jelle-
gű. Hogy milyen szerepet fog játszani az intézmény 
a digitális világban, csak óvatosan lehet megfogal-
mazni. 
A Berlini Állami Könyvtárat 1661-ben alapítot-
ták, tehát 350 év nyomtatott és kéziratos doku-
mentumait őrző tudományos könyvtár. (Jelentős 
különgyűjteményei vannak, de a humán és társada-
lomtudományok terén is komoly nemzetközi anyag-
gal rendelkezik.)
A digitális világ a könyvtárakban is jelen van már, de 
a könyvtárnak anyagával is minél jobban jelen kell 
lennie a világhálón. Kiemeli, milyen fontos a világhá-
lón való jelenlét, hálózati gyűjtés, részvétel (digitális 
átalakulás) és a párbeszéd használóikkal.
Újra kell fogalmazni a Berlini Állami Könyvtár és a 
digitális világ viszonyát. Ebbe beletartozik az elektro-
nikus lehetőségek kihasználása a szolgáltatásokban, 

a hozzáférés biztosítása, a párbeszéd és az együttmű-
ködés a tudomány és kutatás szereplőivel.
A Berlini Állami Könyvtár 2015-ben többéves elő-
készítés után jelentette meg 2015–2020-ra szóló stra-
tégiáját (http://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/
user_upload/zentrale_Seiten/ueber_uns/pdf/sbb_
strategie_2020.pdf), melynek központjában a digi-
talizálás és az állomány digitális prezentációja áll. 
Sok múlik azonban a szervezeten is; 2016-ben jött 
lére e feladatok összehangolására a Digitális könyv-
tár irányító bizottság széles hatáskörrel (kínálatok, 
folyamatok/eljárások). A bizottság koordinál, ter-
vez, és meghatározza a fontossági sorrendet. A tagok 
részlegvezetők és szakértő munkatársak; a témacso-
portok: digitalizálás, a digitális kínálat bemutatása, 
IT-infrastruktúra, archiválás, adatmenedzsment és 
metaadatok, digitális bölcsészet, statisztika – érté-
kelés – kontrolling, jogi kérdések.
A következő évek fontos szakmai pontjai az egyes 
részlegek terveiben az alábbi tevékenységek (csak 
néhányat kiemelve): a kompetenciairoda felállítása, 
a tájékoztató funkciók átalakítása, a folyamatelem-
zési képesség bővítése, a sikeres közösségimédia-
tevékenységek bővítése stb. A külső partnerekkel 
való együttműködés, projektekben való részvétel is 
fontos része az állami könyvtár munkájának. Nem az 
új technikai vívmányok alkalmazása, hanem az in-
tézmény fokozatos átalakítása és a képzett, motivált 
munkatársak a lényegesek!

(Murányi Lajos)

Lásd még 243

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

227/2017

lüsCHow, andreas – saFadi, samira: Checkpoints, 
strassensperren und politische Unsicherheit : mobile 
Büchereien im nahen osten In: BuB. – 69. (2017) 6., p. 
334-337.
res. angol és francia nyelven

Ellenőrző pontok, útlezárások és politikai bizonytalanság. 
Mozgókönyvtárak a Közel-Keleten
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Gyermekkönyvtár; Idegen nyelvű irodalom; Mozgókönyv-
tár; rendezvény

A BuB Forum Bibliothek und Information című fo-
lyóirat 2013. évi 5. számában már beszámolt arról a 
bibliobusz-projektről, amely a német-francia közös 
kulturális központ nevéhez fűződik (ld. a 254/2013. 
sz. referátumot a KF 2013/4. számában). Most az 
aktuális fejleményekről esik szó.
Ramallahban 2010 óta üzemel a palesztin bibliobusz, 
amely azokat az iskolákat keresi fel, ahol német és 
francia nyelvtanítás folyik. Könyvek, DVD-k és 
CD-k kölcsönzése mellett különböző rendezvényeket 
is szerveznek (játékok, rejtvényfejtés, barkácsolás). 
A bibliobusz az utóbbi 7 évben összesen 63 200 ki-
lométert tett meg. A palesztin lakosság megkedvelte 
ezt a szolgáltatást. 2017 májusában összesen 3720 
beiratkozott olvasót tartottak nyilván. Működtetése 
során számos nehézség adódik: útlezárások, átjutás 
az ellenőrző pontokon, politikailag instabil helyze-
tek. Nagy problémát jelent a projektben részt vevők 
számára a vízum beszerzése is.
Egy újabb német-francia közös projekt a Ciné-Kino, 
a könyvtármozi. A filmvetítéseket játékos vita követi, 
amelynek végén a feltett kérdéseket videóra veszik, 

és a későbbiekben megválaszolják. A tapasztalato-
kat idén bemutatják a frankfurti könyvvásáron, ahol 
Franciaország lesz a díszvendég. A projekt emellett 
három egyéb célt is szolgál: a gyermekek és fiata-
lok bevonását, a könyvtárosok együttműködését és 
szakmai képzését a palesztin területeken, továbbá a 
projektről szóló híradásokat a német és francia mé-
diában. 
A ramallahi bibliobusz sikere Észak-Afrikában más 
Goethe Intézeteket is hasonló projektekre ösztönzött. 
Gázában 2010 óta a nyári szünetben közlekedik a 
mozgókönyvtár, 2016-ban pedig saját, folyamatos 
gyermekkönyvtári szolgáltatást indítottak. Egyip-
tomban a Nílus-deltában a kairói Goethe Intézet 
bibliobusza arab gyermek- és ifjúsági könyveket 
szállít. Libanonban a célközönséget az iskolai ok-
tatásban nem részesülő, kiskorú szíriai és palesztin 
menekültek jelentik. 2017 tavaszától a bibliobusz a 
menekülttáborokat és az informális oktatási közpon-
tokat keresi fel, azokba viszi el a könyveket, játéko-
kat, ott szervez interaktív felolvasásokat.
A projektek kezdeményezői és koordinátorai 2017-
ben Berlinben találkoznak tapasztalatcserére.

(Hegyközi Ilona)

Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás

228/2017

deMPsey, lorcan: library collections in the life of the 
user : two directions In: LIBER quarterly. – 26. (2017) 4., 
p. 338-359.

A könyvtári gyűjtemények a használók életében: két 
irányzat

Állomány; Hozzáférhetőség; Kutatás információellátása; 
tudományos és szakkönyvtárak

A hálózati és digitális környezetben végzett kutatás 
az utóbbi időben sokféle változást idéz elő a felső-
oktatási és tudományos könyvtárakban, átalakítja a 
gyűjteményeket és szolgáltatásokat. Míg korábban 
azt vizsgálták, hogyan hat a használó a könyvtár 
életére (a cél ekkor a használható gyűjtemények épí-

tése volt), most a hangsúly átkerült arra, hogyan hat 
a könyvtár a használó életére (a könyvtár ugyanis 
egyre jobban bekapcsolódik a használók kutatási és 
tanulási tevékenységébe).
Összegezve két irányzat figyelhető meg: az egyikben 
az dominál, hogy a digitális környezetben folyamat-
ban van a kutatás átszervezése, és a könyvtár egyre 
jelentősebb szerepet kap az egyetem kutatási, oktatási 
és egyéb outputjának létrehozásában, kezelésében és 
megosztásában (ezt nevezik kifelé nyitó könyvtárnak, 
angolul: inside-out library); a másikban a könyvtár-
nak az a szerepe, hogy segítse a hozzáférést a hasz-
nálók kutatási és tanulási igényei szerint szervezett, 
sokféle, összehangolt helyi, külső és együttműködé-
ses forráshoz (ez a hozzáférést segítő gyűjtemény, 
angolul: facilitated collection).
A kifelé nyitó könyvtárak tevékenységét az adott 
könyvtár nagysága és küldetése határozza meg. A 
kutatóintézetek és szakkönyvtárak feladatuknak te-
kintik, hogy megosszák erőforrásaikat a világgal. Az 
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oktatást támogató és a diákok sikerességére összpon-
tosító intézmények erre érthetően kevesebb energiát 
szánnak. A kifelé nyitó könyvtár kialakulóban lévő 
szolgáltatásai a következőket ölelik fel: kutatási 
adatok és információk szervezése, kutatói profilok 
kezelése, kutatási mérések, digitális tudományos te-
vékenység és tartalom-előállítás, áttérés a nyílt hoz-
záférésű publikálásra, intézményi repozitóriumok 
működtetése.
A hozzáférést segítő gyűjtemények tevékenységének 
a következő kérdések vannak a középpontjában: az 
igénybe vett külső gyűjtemények körének bővülése, a 
rugalmasabb licencelt tartalom és a megfelelő időben 
(just in time) rendelkezésre álló források, a használói 
igények alapján beszerzett tartalom (demand driven 
acquisition), a hálózati szinten közösen épített gyűj-
temény.
Az OCLC vezető munkatársának esszészerű fejte-
getésében (amely végig visszatekint a hagyományos 
könyvtári szolgáltatásokra és tevékenységekre) emlí-
tett, most kialakulóban lévő tevékenységek és a velük 
kapcsolatos problémák mindegyike számos szerve-
zeti-szervezési kérdést vet fel, amelyek közvetlenül 
befolyásolják az egyes könyvtárak életét, a felsőok-
tatási intézmények struktúráját és az együttműködési 
vállalkozásokat egyaránt.

(Hegyközi Ilona)

229/2017

HUnt, stuart: Collection development in UK university 
libraries. – Bibliogr. In: Collection building. – 36. (2017) 
1., p. 29-34.

Gyűjteményfejlesztés a brit egyetemi könyvtárakban

Állománygyarapítás; Együttműködés -belföldi; Felsőokta-
tási könyvtár

A brit egyetemeken a könyvtári gyűjtemények fej-
lesztése mindig is az egyik legfontosabb feladat 
volt. Megállapítható, hogy a gyűjteményfejlesztéssel 
foglalkozó alapdokumentumokat nem mindig frissí-
tették, ma is javarészt a nyomtatott dokumentumok 
beszerzését tárgyalják, és nem veszik figyelembe 
azokat a tartalmakat, amelyek nincsenek az adott 
könyvtár birtokában, illetve amelyeket nem az adott 
könyvtár kezel.
A felsőoktatási könyvtárakban a gyűjtemények fej-
lesztése hagyományosan az oktatókkal szorosan 
együttműködő szakreferensek feladata volt. Mára 

– mivel a döntésekhez a különböző adatok könnyen 
kezelhető formában rendelkezésre állnak – a szakre-
ferensek vonatkozó feladatai jelentősen leszűkültek, 
szerepük lecsökkent a döntéshozatalban.
A könyvtári gyűjtemény fogalma ma már jóval szé-
lesebb a könyvtárban elérhető, illetve a könyvtár 
révén hozzáférhető tartalomnál. A kérdéskör termi-
nológiájában új fogalmak merülnek fel: a gyűjte-
ményfejlesztést és a gyűjteményszervezést felváltja 
a tartalomstratégia. Egyelőre még kevés intézmény 
rendelkezik tartalomstratégiával, de a változás elkez-
dődött. A hagyományos szemlélet talán megmarad 
a különgyűjtemények és az archívumok esetében, a 
digitális könyvtárban viszont a könyvtáros feladata 
a tartalomhoz való hozzáférés biztosítása, miközben 
esetenként harmadik fél által kezelt/szolgáltatott, 
kereskedelmi forgalomban beszerezhető tartalom-
ról van szó. A tartalomstratégia átfogó fogalom, 
amely magában foglalja a gyűjteményfejlesztési és 
gyűjteményszervezési, valamint a tájékoztatási és 
eligazítási politikát. Független a dokumentumok 
formátumától és a szolgáltatás módjától. Holisztikus 
szemlélettel tekint a tartalomra, annak egész életcik-
lusában. Arra összpontosít, hogy lehetővé váljon a 
külső tartalomhoz és az intézményen belül létrehozott 
tartalomhoz való hozzáférés.
A brit egyetemek mint tartalom-előállítók közvetlenül 
befolyásolják a tartalomfejlesztést, miközben könyv-
táraik támogatják az anyaintézmény oktatási és kuta-
tási céljait. A könyvtárak gondozzák és szolgáltatják 
a nyílt hozzáférésű tartalmakat, a kutatási adatokat, a 
helyben létrehozott nyílt oktatási forrásokat és az in-
tézményi kiadók termékeit. A tartalom-előállítás tehát 
egyre közelebb kerül a könyvtárakhoz, a könyvtárak 
partneri szerepet töltenek be.
A brit felsőoktatási könyvtárak számára nem fenn-
tartható az a megoldás, hogy a hagyományos gyűjte-
ményfejlesztési gyakorlatot folytassák. A kép sokszí-
nűbb lett: a tartalom beszerzésére több modell, mód-
szer és eszköz kínálkozik, az egyes tudományágak 
jellegétől is függően. Egyértelműen előtérbe került 
az igények kielégítése (például új terek felszabadítá-
sa a hallgatói létszám növekedése és a megváltozott 
tanulási szokások miatt), és az elégedettség elérése 
érdekében egyre gyakrabban használnak automati-
kus eszközöket és adatokon alapuló új módszereket. 
A szerző úgy ítéli meg, hogy a használók által kez-
deményezett beszerzések (PDA) gyakorlatát a brit 
felsőoktatási könyvtárak nem alkalmazzák széles 
körben. Ami a bizonyítékokon alapuló beszerzése-
ket illeti, azok aránya növekszik: a vásárlási döntést 
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a használatra alapozzák, és meghagyják a könyvtár 
kezében.
A végzősök körében évente készülő hallgatói fel-
mérésnek egy kérdése foglalkozik azzal, hogy a 
könyvtári erőforrások mennyire felelnek meg az 
oktatás igényeinek. A válaszok azt sugallják, hogy 
a tartalomfejlesztés során a könyvtár helyett a hall-
gatók igényeinek kell érvényesülniük. A kötelező 
olvasmányok jegyzékeinek kezelésére és automa-
tikus beszerzésére online megoldások születtek. A 
korábbi szakterületenkénti elosztás helyett ezek az 
igények érvényesülnek, és a kutatás igényeire is te-
kintettel kell lenni.
A gyűjteményszervezés eszközeit és megközelíté-
si módjait a tartalom- és a gyűjteményfejlesztés is 
használni tudja. Ez különösen akkor célszerű, ami-
kor a tartalmat több campus vagy egy konzorcium 
hasznosítja. A UK Research Reserve, az időszaki ki-
adványok megosztott országos gyűjteménye kezdet-
ben állami támogatást kapott, ma már önfenntartásra 
törekszik. Szeretnék az együttműködést kiterjeszte-
ni a monográfiákra. A valódi, megosztott országos 
tudományos-kutatási gyűjtemény létrehozása még 
sok időbe telik. Jelenleg inkább valószínű, hogy a 
hatékony regionális együttműködés kerül előtérbe. 
A gyűjtemények értékelése terén is vannak fejlemé-
nyek: a Leedsi Egyetemi Könyvtár 2013-ban adta 
közre a gyűjtemények kategorizálására és értékelésé-
re szolgáló rendszerét, amely nagy érdeklődést váltott 
ki a tudományos könyvtárak körében.

(Hegyközi Ilona)

230/2017

Mcallister, alex d. – sCHerlen, allan: weeding 
with wisdom : tuning deselection of print monographs in 
book-reliant discipline. – Bibliogr. In: Collection manage-
ment. – 42. (2017) 2., p. 76-91.

Állományapasztás – okosan. A nyomtatott monográfiák 
törlése a könyvigényes tudományterületeken

Állományalakítás; Állományapasztás; egyetemi könyvtár

A felsőoktatási könyvtárak legtöbbje igyekszik 
apasztani nyomtatott gyűjteményét az e-könyvek 
térhódítása és a fizikai teret igénylő új szolgáltatá-
sok, funkciók következtében. Az apasztás sokszor 
konfliktusokkal jár a könyvtárak és az oktatók között. 
Nem elegendőek ugyanis a mennyiségi irányszámok, 
hanem a folyamatot „finomra kell hangolni”, minde-

nekelőtt a könyvigényes tudományterületek sajátos, 
főként a kutatással kapcsolatos követelményei miatt. 
A felsőoktatási könyvtárosoknak olyan törlési folya-
matokat célszerű kialakítaniuk, amelyek az egyes 
tudományágakhoz illeszkednek, és a használók szak-
értelmét is tekintetbe veszik.
A szerzők könyvtárának (Appalachian State Uni-
versity, Boone, N.C.) tapasztalatai ezt erősítik meg. 
Egy átépítés és új szolgáltatások bevezetése miatt 
apasztották az állományt. Eredetileg arra gondoltak, 
hogy minden, 1995 előtt a katalógusba került és nem 
forgalmazott könyv törlését megfontolják. Az integ-
rált könyvtári rendszer 90 ezer ilyen címet adott ki. 
Ebből a gyűjteménnyel foglalkozó könyvtárosok 
mintegy 20 ezer cím megtartását javasolták. A fenn-
maradó 70 ezer kötetet egy év alatt szándékoztak 
kivonni a gyűjteményből, természetesen nem nyílt 
mód az egyes címek alapos vizsgálatára. Az oktatók 
számára egy minimális adatokat tartalmazó jegyzéket 
is készítettek a törlendő címekről. Ezzel kapcsolatban 
215-en nyilvánítottak véleményt. A tényleges kivo-
nás előtt magukat a köteteket is közszemlére tették. 
A megtartani javasoltakat vagy visszahelyezték a rak-
tárba, vagy a tanszéki könyvtárakba kerültek.
A tapasztalatokat összegezve megállapították, hogy 
a kivonás ellenzői főként a humán és kapcsolódó 
társadalomtudományi tanszékekről kerültek ki, ame-
lyek könyvigényes tudományterületeket képvisel-
nek. Elhatározták, hogy ezután az állományból való 
kivonásnál az egyes tudományterületek speciális 
igényeihez fogják igazítani a törlési kritériumokat. 
Tekintetbe veszik, hogy a humán és a kapcsolódó 
társadalomtudományok területén igény van a régebbi, 
kevéssé forgalmazott könyvekre, és maga a kivonási 
folyamat is hosszadalmasabb és munkaigényesebb. 
Az oktatókkal való együttműködés elkerülhetetlen. 
A gyűjteményből való kivonás során természetesen 
kombinálhatók is a szigorúbb mennyiségi megköté-
sek és a tudományterületek sajátosságaihoz kötődő 
minőségi kritériumok, amelyek érvényesítése elen-
gedhetetlenné teszi a munkatársak aktív közreműkö-
dését. A folyamat modellezése még további kutatást 
igényel.

(Hegyközi Ilona)

231/2017

McHale, Christopher [et al.]: weeding without walking : 
a mediated approach to list-based deselection. – Bibliogr. 
In: Collection management. – 42. (2017) 2., p. 92-108.
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Állománykivonás járkálás nélkül: lista alapján történő 
apasztás egy felsőoktatási könyvtárban

Állományalakítás; Állományapasztás; Felsőoktatási 
könyvtár; Munkaszervezés

Az állományapasztás a felsőoktatási könyvtárakban 
bonyolult folyamat, amely vitákra ad alkalmat. E vi-
ták ellenére az apasztást sok könyvtárban a helyigény-
nyel kapcsolatban kell kezelni. A cikk a La Guardia 
Főiskola könyvtárában folyó holisztikus apasztási 
projektet mutatja be. A projektcsapat által mérle-
gelt számos nézőpontot tekint át, és értékeli őket a 
kutatás, gyakorlat és a viták szempontjából. Arra a 
következtetésre jut, hogy a selejtezés során egyen-
súlyt kell teremteni az objektív célok és a szakmai 
megítélés között. Az ennek nyomán létrejött mun-
kafolyamat interaktív táblázatot alkalmaz bizonyos, 
a könyv sorsának eldöntésével kapcsolatos kutatási 
munkálatok automatizálására, ami lehetővé teszi a 
könyvtárosok számára olyan szubjektív selejtezési 
gyakorlat alkalmazását, amelyhez nincs szükség a 
polcok közötti járkálásra.

(Autoref.)

232/2017

saarti, Jarmo – laitinen, Markku antero – vattU-
lainen, Pentti: effects of the digitization to the printed 
collection policies : the digital knowledge economy and 
the Finnish academic libraries In: library management. – 
38. (2017) 2/3., p. 167-174.

A digitalizálás hatása a nyomtatott gyűjteményekre vo-
natkozó szabályokra: a digitális tudásgazdaság és a finn 
felsőoktatási könyvtárak

Állományalakítás; Felsőoktatási könyvtár; Gazdaságos-
ság -könyvtárban; támogatás -pénzügyi -állami, hatósá-
gi; tároló könyvtár

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a finn felsőoktatási 
könyvtárak milyen trendet követnek állományszer-
vezési szabályzataikban, s főleg azt, hogy a digi-
tális tudásgazdaság ezekre milyen hatással volt. A 
hivatalos felsőoktatási statisztikai adatok alapján 
dolgoztak, ezt elemezték, hogy kiderüljön, melyek a 
fő irányok a könyvtárak gyűjteményszervezésében, 
szolgáltatásaiban és az olvasók körében. Végül szó 
esik a költséghatékonyságról is, vagyis miképp cso-
portosították át forrásaikat az egyetemi könyvtárak 
a gazdasági recesszió során.

Az új finn felsőoktatási törvény 2010-ben lépett ha-
tályba. Önállóbbak lettek az egyetemek gazdaságilag 
is, de a gazdasági visszaesés miatt csökkenő vagy 
stagnáló költségvetéssel is szembe kellett nézniük. 
A legmagasabb költséggel a bérek, az épület terei és 
a dokumentumok járnak. Valójában az e-dokumentu-
mok árai nőttek a legjobban, a 2006-os 13,3 millió-
ról 2015-ban már 25 millió euróra, míg a nyomtatott 
dokumentumok költségei az adott időben 9-ről 3,6 
millióra csökkentek. A bérekre fordított költségek 
viszont alig nőttek, 44-ről 48 millióra.
A költségvetési megszorítások hatnak az állomány 
alakulására és a gyarapításra is, főleg ami a növek-
vő elektronikus tartalmakat illeti. A raktározási költ-
ségek csökkentek a nemzeti tároló könyvtár révén 
(www.varastokirjasto.fi/en), melyet az állam tart 
fenn. Az elmúlt 25 év alatt az egyetemi könyvtárak 
90 ezer polcfolyóméter könyvet és folyóiratot ad-
tak át tárolásra, ami legalább 25 ezer m2 – és jelen-
tős pénzügyi – megtakarítást jelent. Érdekes, hogy 
közben nem csökkent a nyomtatott dokumentumok 
használata, míg a könyvtári látogatások száma igen, 
viszont drámaian nőtt az elektronikus formátumok 
forgalma. 
A cikk következtetéseiben arra jutott, hogy a finn 
felsőoktatási könyvtárak az új helyzetre új stratégiát 
dolgoztak ki. A tároló könyvtár 1989. évi létrejötté-
vel nem csökkent a nyomtatott anyag használata, de 
a felszabadult tereket egyre inkább tanulásközpontú 
célokra lehetett használni. A takarékossági intézke-
dések nem érintették a szolgáltatásokat. A jövőben az 
állományépítés szabályozása és a könyvtári terekkel 
való gazdálkodás lesz a legnehezebb feladat. Mind 
az elektronikus, mind a nyomtatott anyagot kezel-
niük kell, és úgy kell takarékoskodniuk, hogy az 
e-dokumentumok költségei évről évre folyamatosan 
nőnek. Mindez a könyvtáraktól elvárt nyílt tudomány 
iránti szolgáltatásokkal együtt még jobban hangsú-
lyozza, hogy megfelelő stratégiai menedzsmentre 
van szükség.

(Murányi Lajos)

Lásd még 218, 219, 244, 248

Állományvédelem

233/2017

de vries, denise – swalwell, Melanie: Creating disc 
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images of born digital content : a case study comparing 
success rates of institutional versus private collections. – 
Bibliogr. In: new review of information networking. – 21. 
(2016) 2., p. 129-140.

digitálisan létrejött tartalmak adatmentése: összehasonlí-
tó esettanulmány az intézményi és magángyűjtemények 
sikerességi arányáról

Megőrzés; Optikai lemez; Raktározás; Szoftver

Bár a könyvtárak CD-gyűjteményeiket klimatizált 
körülmények között tárolják, jelentős mennyiségű 
digitális örökség magánkézben van. Ebben a tanul-
mányban a szerzők összehasonlítják a Dél-Ausztrá-
lia Állami Könyvtárában őrzött, digitálisan létrejött 
(born digital) gyűjtemények (disc imaging eljárással 
történő) adatmentésének eredményeit egy magán-
gyűjteményéivel, hogy felmérjék a hosszú távú rak-
tározás körülményeinek hatását. Mindkét gyűjtemény 
hibaaránya aggodalomra ad okot, a magángyűjtemé-
nyek eredményei pedig riasztóak.

(Autoref.)

234/2017

drewes, Jeanne: at-riks audiovisual materials : tips and 
resources for rehousing and reformattin old media In: 
American libraries. – 48. (2017) 3/4., p. 54-59.

veszélyeztetett hangzó anyagok megmentése: tippek és 
források régi anyagok digitalizálásához

Audiovizális anyag; Digitalizálás; Megőrzés

A könyvtárak régóta gyűjtenek hangzó és video anya-
gokat, de ezek veszélyben vannak. Számos adat me-
het veszendőbe, ha a hordozó tönkremegy, és nem si-
kerül tartós digitális hordozóra menteni. Könyvtárak 
és más kulturális intézmények ennek érdekében tettek 
már lépéseket: az Association of Library Collections 
and Technical Services (ALCTS) Megőrzés és Újra-
formattálás Szekciója akcióprogramot tartott 2016. 
június 24-én az ALA konferenciáján. A projekt ré-
szeként könyvtári önkéntesek dolgoztak az Orange 
megyei Regionális Történeti Központban Orlandóban 
(Florida) a filmgyűjtemény átdobozolásán és archivá-
lásán. Whitney Broadaway fotótáras vezette a csoport 
munkáját. A Mozgóképtár Egyesület (AMIA) egyik 
tagja, Siobhan Hagan is részt vett ezekben a munká-
latokban. 2017-ben ismét lesz akcióprogram Chica-
góban, az ALA következő konferenciáján.

Az audiovizuális anyagok megőrzésének igénye egy-
re több oktatást és érdekérvényesítést tesz szükséges-
sé. A washingtoni székhelyű Council on Library and 
Information Resources (CLIR) alapítványi támoga-
tást kapott, hogy segítse ezt a területet. A program, 
melyben a Northeast Document Conservation Cen-
terrel (NEDCC) együtt vesznek részt, a veszélyez-
tetett és tudományos értékű anyagok digitalizálását 
finanszírozza, és ennek érdekében négy pályázatot 
írnak ki 2017 januárja és 2018 szeptembere között 
2,3 millió dollár összegben.
A szerző ezután azokat a teendőket veszi sorra, me-
lyeket egy projekt során el kell végezni. Az első, hogy 
tudjuk, milyen gyűjteményeink vannak. Több eszköz 
is kínálkozik, mely segít az audiovizuális gyűjtemény 
feltárásában: a Kaliforniai Állami Egyetem Kalifornia 
Megőrzési Programja (https://calpreservation.org/) 
kidolgozott egy igényfelmérő eszközt, a CALIPR-t, 
mely szabadon elérhető a könyvtárak számára; a 
Preservation Self-Assessment Program, melyet az 
Illinois Állam Urbana-Champaign Egyetemének 
könyvtára dolgozott ki, a gyűjteményszervezőknek 
segít ebben a munkában.
A második lépés a legfontosabb teendők és célok 
meghatározása. Szükség van-e az anyag digitalizálá-
sára? Nem megoldás-e az átcsomagolás vagy a jobb 
tárolás? Némelyik anyag veszélyeztetettebb, mint a 
többi? Elegendő a saját forrás vagy nem? Van-e elég 
tapasztalat a munkához, vagy érdemesebb közös pro-
jektekbe bekapcsolódni?
A harmadik lépés a célok alapján akcióterv kimunká-
lása. Sok információ található a témáról a világhálón, 
de érdemes megbízható forrásokra támaszkodni. A 
Kongresszusi Könyvtár (LC) tudnivalókat kínál ezen 
anyagok gondozása, kezelése, tárolása témájában, 
az LC Packard Campus ad helyet a Nemzeti Audi-
ovizuális Konzerváló Központnak (NAVCC), mely 
szakértője a megőrzésnek és tárolásnak, emellett 
könyvtáro soknak és levéltárosoknak hagyaték meg őr-
zé si szolgáltatásokat nyújt. Segítségével az LC több 
közös megőrző programot dolgozott ki könyvtárak-
kal, egyetemekkel stb. A Szövetségi Ügynökségek 
Digitalizálási Útmutató Kezdeményezése (FADGI) 
2007-ben indult a terület fenntartható gyakorlatának 
a gondozására, eredményeit megosztja a széles nyil-
vánossággal. A Nemzeti Archívumok is közöl tudniva-
lókat az audiovizuális dokumentumok megőrzéséről 
(beszámolók, tapasztalatok, szabványok, útmuta-
tók, hírek és képzési programok). A Connecting to 
Collection Care (Csatlakozás a Gyűjteménygondo-
záshoz) online közössége is közöl ezekről ismere-
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teket, míg a New York University mesterfokozatot 
kínál a mozgóképek megőrzés témájában (Tisch 
School of Arts).
Hogy a könyvtárvezetésre is jó benyomást tegyünk, 
idejekorán jeleznünk kell, hogy van érzékünk azon 
speciális eszközökhöz, melyeket projektünk meg-
kíván. Ekkor néhány előzetes kérdést sem árt tisz-
tázni:

A jobb környezet lelassítja-e az anyag romlását,  –
míg előteremtjük a forrásokat a digitalizálásra. 
(Ideális a 16 oC, ellenőrzött páratartalom, jó lég-
csere és tompított fény.)
Vannak-e működő lejátszó eszközeink? Ha nincse- –
nek, külső cég vagy partner kell hozzá.
Felismerjük-e a romlás jegyeit? Mind az ameri- –
kai Nemzeti Filmmegőrzési Alap (NFPF), mind 
az AMIA használható ismeretek közöl a témában, 
míg az Association for Recorded Sound Collections 
honlapja (arsc-audio.org) a hangzó anyagokra jó. 

(Murányi Lajos)

235/2017

FernaU, Michael – niGGeMann, elisabeth – sCHwens, 
Ute: Bibliothek ohne Bücher? : digitale nutzung schützt 
Papierausgaben In: Dialog mit Bibliotheken. – 29. (2017) 
1., p. 15-17.

Könyvtár könyvek nélkül? a digitális használat kíméli a 
papíralapú kiadványokat

Állomány használata; Állományvédelem; elektronikus do-
kumentum; Kölcsönzés; nemzeti könyvtár

A Német Nemzeti Könyvtár (DNB) megőrző könyv-
tár és nemzeti bibliográfiai központ, az információs 
infrastruktúra technikai központja, a tanulás és a 
kutatás helye, valamint jelentős kultúraközvetítő is 
egyszerre. Állománya 30 millió egységből áll, amely 
az év 297 napján áll rendelkezésére a napi 700 olva-
sónak, akik évi 460 ezer tételt kérnek ki – köztük több 
mint 200 ezer digitálist. Mivel a DNB az 1913 óta 
Németországban kiadott, külföldön németül megje-
lent, illetve német vonatkozású kiadványokat gyűjti, 
különösen nagy a felelőssége a kulturális örökség e 
részének megőrzésében, de ugyanakkor hasznos és 
vonzó könyvtár is akar lenni. A nyomtatott állomány 
védelme érdekében hozott intézkedések azonban nem 
várt érzelmi reakciót váltottak ki 2016 végén, 2017 
elején a német sajtóban.

Miről is van szó? A könyvek és folyóiratok egyre 
inkább nyomtatott és elektronikus formában is meg-
jelennek, és 2006 óta a DNB is részesül belőlük: min-
den papíralapú kiadványból két, az elektronikusból 
egy példányt kap, ennek nyomán 2016 novemberé-
ben úgy döntött, hogy könyvkérés esetén inkább az 
elektronikus formátumot szolgáltatja.
2016-ban a DNB 15 millió könyvvel és 1,2 millió 
e-könyvvel rendelkezett – utóbbiakból 300 ezernek 
nyomtatott változata is van, a teljes állomány 2%-a. 
Míg az e-könyvek használata problémamentes, a 
nyomtatott könyvek elhasználódnak. (Tíz olvasás 
után a kötés sérül, 18 fokon való tárolást igényel stb.) 
Az eredeti elképzelést, hogy a nyomtatott változat 
iránti igényt meg kell indokolni, már decemberben 
feladták. (A rendelést személyesen vagy elektronikus 
levélben kell leadni.) A könyvtár érvei érthetőek és 
logikusak: a digitális változat azonnal rendelkezésre 
áll, könnyebb is keresni benne.
A DNB 2016 novemberében kérdőíves felmérést 
végzett, hogy pontosabb képet kapjon a használók 
kívánságairól. Az első reakciók óta figyelembe veszi 
az olvasók szabadságát és döntéseit. 2017 áprilisától 
megint kérni lehet a katalógusból a nyomtatott do-
kumentumokat, de megpróbálja tudatosítani olvasó-
iban, mivel járulhatnak hozzá ők is az állományvé-
delemhez.
A DNB állományában most már kereken 3,5 millió 
digitális tétel van, melyek tizedének van csak fizikai 
megfelelője. A könyvtár számít arra, hogy ez az arány 
hamarosan nőni fog – elsősorban a tudományos fo-
lyóiratok terén. Az említett intézkedésekkel az DNB 
arra készül – és erre olvasóit is felkészíti –, hogyan 
kell bánni ezzel a fejleménnyel.

(Murányi Lajos)

236/2017

ostrÁKovÁ, natalie – Šír, Filip: zvukové dokumenty 
ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého 
uchovávání v ČR : přípravná studie NK ČR k možnosti 
dlouhodobého uložení digitalizovaných dat. – Bibliogr. In: 
Knihovna. – 28. (2017) 1., p. 5-19.
res. angol nyelven

Hangzó dokumentumok és hosszú távú megőrzésük a 
Cseh Köztársaság közgyűjteményeiben. A cseh nemzeti 
könyvtár megvalósíthatósági tanulmánya a digitalizált ál-
lomány hosszú távú megőrzésének lehetőségeiről
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Digitalizálás; Formátum -gépi; Hangfelvétel; Közgyűjte-
mény; Megőrzés; Nemzeti könyvtár

A Cseh Köztársaságban az elmúlt időszakban nagy fi-
gyelem irányult a nyomtatott anyagok digitalizálására 
és a digitalizált dokumentumok hosszú távú megőrzé-
sére. Most egy más, eddig elhanyagolt – a kulturális 
örökség értékes részét képező – dokumentumtípusra, 
a hangzó anyagokra kerül sor. A brnói Morva Terü-
leti Könyvtárral együttműködve a Cseh Köztársaság 
Nemzeti Könyvtára az elmúlt évben elkezdett a hang-
zó dokumentumok hosszú távú megőrzésével foglal-
kozni. Áttekintették a kérdés helyzetét a világ más 
részein, elemezték a nemzetközi szervezetek (ARSC, 
IASA, LOC stb.) szabványait és ajánlásait, valamint 
megvizsgálták kiválasztott külföldi intézmények – 
könyvtárak, levéltárak, intézményi repozitóriumok 
– gyakorlatát. Tesztelték az audiodokumentumok 
fájlformátumainak kezelésére szolgáló szoftveresz-
közöket is. A kapott adatok alapján kiválasztották a 
hangzó dokumentumok megőrzését és elérését biz-
tosító fájlformátumokat, a leírásukhoz és azonosítá-
sukhoz, validálásukhoz és jellemzésükhöz szükséges 
metaadat-rendszerekkel együtt.

(Autoref.)

Lásd még 219

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

237/2017

JUnG, Meike: alice im Bibliothekskunstland : vom aus-
gestzten zeichnungen, Kopfkribbeln und einer Bibliosko-
pin : zur Kunst in der stadtbibliothek stuttgart In: BuB. 
– 69. (2017) 6., p. 306-311.
res. angol és francia nyelven

Képzőművészet a Stuttgarti Városi Könyvtárban

Képgyűjtemény; Városi könyvtár

„A Stuttgarti Városi Könyvtár arra törekszik, hogy a 
művészetek és kultúra számára dinamikus helyszínt 
biztosítson” – így hangzik a könyvtár egyik alapelve. 
A képzőművészet, zene, irodalom és az előadóművé-
szetek mind-mind helyet kapnak benne kiállítások, 
koncertek, felolvasóestek, előadások és fesztiválok 

formájában, valamint kevésbé megszokott módokon 
is. A könyvtár akadálymentes megközelíthetősége ré-
vén a látogatók kísérleti és hagyományos, innovatív 
és példaértékű rendezvényeken vehetnek részt, ame-
lyek részben a más kulturális intézményekkel való 
együttműködésnek köszönhetően válnak lehetővé.
Stuttgartban az artotéka, azaz a képzőművészeti al-
kotásokat kölcsönző könyvtár létrehozásának ötlete 
egészen 1973-ig nyúlik vissza. A kezdeti vásárlások 
és beruházások után 211 művészeti alkotással 1976 
márciusában nyílt meg. Ma a gyűjtemény számos 
helyi és külföldi művész mintegy 2700 eredeti alko-
tását tartalmazza. Az 1990-es években a Capital című 
német magazin tesztelte a németországi artotékákat, 
és a stuttgartit a kölni és a berlini képgyűjtemény-
nyel együtt zászlóshajóként értékelte a gyűjtemény 
minősége és a művészek státusza tekintetében. A 
stuttgarti artotéka jelentősen hozzájárul a művészek 
támogatásához, nem csupán pénzügyileg a vásárlá-
sok révén, hanem lehetőséget biztosítva a fiatal fel-
törekvő művészek számára a kulturális életben való 
bemutatkozásra. 2011 óta a képkönyvtárra soha nem 
látott figyelem irányul. A könyvtárépület legfelső 
szintjén, közvetlenül a galéria szomszédságában ta-
lálható, hatalmas üvegfalain keresztül felkelti a láto-
gatók kíváncsiságát.
A művészeti alkotások leírásai megtalálhatók a 
könyvtár katalógusában, de a képek másolatait – 
szerző jogi okokból – nem tehették be. A helyszínen 
azonban rendelkezésre áll egy digitális kép- és dia-
katalógus.

(Autoref.)

Raktározás
Lásd 232

Feldolgozó munka

238/2017

addiCa, Kerry: descriptive metadata : an analysis of 
British Pathé newsreel Collections from world war two. 
– Bibliogr. In: Libri. – 67. (2017) 2., p. 141-148.

A British Pathé második világháborús filmarchívumának 
vizsgálata a leíró metaadatok szempontjából
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Filmgyűjtemény; Gépi dokumentumleírás

A British Pathét a létező legkiválóbb filmhíradó-ar-
chívumnak tartják: olyan páratlan történelmi és kul-
turális jelentőségű kincsestárról beszélünk, amely 85 
ezer, összesen 3 500 órányi terjedelmű rövidfilmet 
tartalmaz – a jórészt szemcsés fekete-fehér (későbbi 
anyagok esetében: színes) felvételek fontos esemé-
nyeket, híres személyiségeket örökítenek meg, és 
tudósítanak a korabeli divatról, utazásról, sportról és 
kultúráról. Az archívumon belül különösen erős az 
első és a második világháborút lefedő gyűjtemény. 
2002-ben megkezdődött a filmnegatívok magas fel-
bontású digitális fájlokká konvertálása és feltöltésük 
egy számítógépes adatbázisba. Az archívum működ-
tetésére és a kereshetőség biztosítására egy digitá-
lisforrás-kezelő rendszert (digital asset management 
system) használtak. A filmnegatívok digitális fájlokká 
történő konverziója során fellépő egyik kezdeti prob-
léma a részletes információk hiánya volt. Ezt orvo-
solhatja egy jobb leíró metaadat-rendszer alkalma-
zása: a világosabb, egyszerűbb kulcsszavak az oldalt 
felhasználóbarátabbá és könnyebben hozzáférhetővé 
tehetik. A British Pathé weboldalának egyik második 
világháborús részgyűjteményét, jelesül a „D-nap: 70. 
évfordulós gyűjtemény” filmhíradóit a jelenlegi leíró 
metaadatok statisztikai elemzése céljából összeha-
sonlítva, csoportosítva és kategorizálva kirajzolódik 
a weboldal felhasználóbarát mivoltát illető összkép. 
Gráfok, diagramok és állóképek használatával kö-
vetkeztetést vonhatunk le arra vonatkozóan, hogy a 
jelenlegi kulcsszavak megfelelőek-e, vagy módosí-
tásukra van szükség.

(Autoref.)

239/2017

Beyene, wondwossen Mulualem: Metadata and univer-
sal access in digital library environments. – Bibliogr. In: 
Library hi tech. – 35. (2017) 2., p. 210-221.

Metaadatok és egyetemes hozzáférhetőség digitális 
könyvtári környezetben

elektronikus könyvtár; Gépi dokumentumleírás; Hátrá-
nyos helyzetű olvasó; Hozzáférhetőség

Az egyetemes vagy inkluzív dizájn célkitűzése, hogy 
a tartalmakat és szolgáltatásokat minden használó 
számára hozzáférhetővé és használhatóvá tegye fo-
gyatékosságtól, nemtől vagy nyelvtől függetlenül. Az 

olyan útmutatók vagy szabványok, mint a W3C/WAI 
(World Wide Web’s Web Accessibility Intitiative, 
Web Akadálymentesítési Kezdeményezés) vagy a 
WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, 
Web Akadálymentesítési Útmutató) a technológiai 
specifikációk részletezésével iránymutatásul szol-
gálnak a fejlesztésekhez, de önmagukban nem bi-
zonyultak elegendőnek a hozzáférhetőség problé-
májának megoldásához. A könyvtárak esetében sem 
elég például akadálymentes honlapot és online ke-
resőfelületet létrehozni, ha magukhoz a forrásokhoz 
sem lehet akadálymentesen hozzáférni vagy nincs 
elegendő információ a források akadálymentes „ol-
vashatóságáról”. A szerző amellett érvel, hogy ha a 
leírás során hozzáférhetőségi metaadatokkal is ellát-
juk a dokumentumokat, azzal mind a keresőmotorok, 
mind a használói keresések számára megkönnyítjük 
a megfelelő források megtalálását. Mindez tovább-
fejleszthető személyre szabott használói profilok 
megalkotásával, illetve speciális alkalmazások au-
tomatikus futtatásával (pl. kontrasztos és nagybetűs 
megjelenítésre váltás, felolvasás, feliratozás).
A hozzáférhetőségi metaadatok ellenállnak a meta-
adatok bevett felosztásának: tekinthetjük őket a leíró, 
a technikai vagy az adminisztratív metaadatcsoport 
részének is. Magukat a hozzáférhetőségi metaadatokat 
a 2014-ben a schema.org által elfogadott felosztás 
négy szempont szerint osztályozza, ezek a tulajdon-
ság, a kockázat, az API-kompatibilitás és a kontroll. 
Az első szerint a dokumentumnak lehetnek olyan 
tulajdonságai, amelyek elősegítik az akadálymentes 
hozzáférést (pl. feliratozás); a második olyan voná-
sokat vesz számba, amelyek bizonyos használók szá-
mára nemkívánatosak (pl. rohamot kiváltó fény- és 
hanghatások); a harmadik a szoftveres kompatibilitást 
regisztrálja (pl. Java-kompatibilitás), a negyedik pe-
dig az irányítás lehetséges módjait (pl. hangvezérlés). 
A könyvtári dokumentumleírásokban, így a Dublin 
Core-ban mindig is szerepeltek a „használó” vagy a 
„formátum” mezőben információk speciális hasz-
nálói csoportoknak szánt dokumentumokról – ám a 
schema.org metaadatkészletét beépítve ténylegesen 
akadálymentessé tehetjük a digitális könyvtári kör-
nyezetet. Ezt a lépést már több elektronikus könyvtár 
megtette, például az Internet Archive Open Library, a 
HathiTrust Digital Library vagy a Learning Registry. 
A Bookshare, az olvasási nehézségekkel küzdők-
nek szánt elektronikus könyvtár az egész gyűjte-
ményét ellátta hozzáférhetőségi metaadatokkal, a 
PBS Learning Media pedig hozzáférhetőségi tulaj-
donságokra szűrhető keresőfelületet és hozzáférhe-
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tőségi preferenciákat megadó használói profilokat 
is létrehozott. Ide kapcsolódóan fontos leszögezni, 
hogy olyan keresőeszközöket érdemes fejlesztenünk, 
amelyek nekik „előírt” források helyett választási és 
döntési lehetőséget adnak a használóknak.
A metaadatolás kapcsán óhatatlanul felmerül a kér-
dés, ki végezze el a feladatot. A szakirodalomban 
többen már számba vették az automatikusan gene-
rált metaadatok előnyeit és korlátait. Természetesen 
ideális esetben a tartalom-előállítók együttműködé-
sére is számíthatunk, de a használói oldalról érkező, 
crowdsourcing alapú megoldásokat sem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni. Azzal pedig számolnunk kell, 
hogy a tömeges digitalizálási projektek korában az 
annotálás végül a könyvtárosokra vagy a digitális 
tartalommenedzserekre hárul.
A hozzáférhetőségi metaadatok alkalmazása jelenleg 
gyerekcipőben járó kezdeményezés, amelynek elter-
jedésével, továbbfejlesztésével a szemantikus web, 
a kapcsolt adatok és a fogyatékkal élőknek tervezett 
felhőalapú alkalmazások által nyújtott lehetőségeket 
jobban ki tudnánk használni annak érdekében, hogy 
minden használó eljusson a számára akadálymente-
sen hozzáférhető források minél szélesebb köréhez. 
Ehhez a jövőben felhasználói visszajelzéseken ala-
puló további kutatásokra van szükség.

(Szabó Piroska)

240/2017

sPiteri, louise F. – PeCosKie, Jen: in the readers’ 
own words : how user content in the catalog can enhance 
readers’ advisory services. – Bibliogr. In: reference & 
user services quarterly. – 56. (2016) 2., p. 91-95.

az olvasó saját szavaival: hogyan segíti a katalógusban a 
használói tartalom az olvasmányajánlást

Felmérés; Használó; Közművelődési könyvtár; Kulcsszó; 
online katalógus; szépirodalom; tárgyszó

Az olvasmányajánlás olyan olvasószolgálati szolgál-
tatás, amely segít a használóknak megtalálni a nekik 
megfelelő szépirodalmat. Tekintetbe kell venni azon-
ban azt, hogy az olvasók egy része különböző okokból 
nem szívesen konzultál ilyen témában könyvtárossal, 
inkább máshonnan tájékozódik. Az olyan felületek, 
mint az Amazon, a LibraryThing vagy a Goodreads 
már régóta arra buzdítják a használóikat, hogy írja-
nak értékeléseket, és lássák el címkékkel a műveket; 
ennek mintájára sok könyvtár az OPAC-jába közössé-

gi keresőalkalmazásokat integrált (BiblioCommons, 
SirsiDynix, Encore), amelyek használói tartalommal 
egészítik ki a bibliográfiai rekordokat. A szerzők je-
len kutatásukhoz azt a hipotézist vették alapul, hogy 
ezek a címkék és értékelések újabb lehetőségeket és 
hozzáférési pontokat jelenthetnek a használóknak, 
hogy az érdeklődési körüknek megfelelő irodalmat 
keressenek, a könyvtárosoknak pedig lehetővé teszik, 
hogy az online közösség részévé válva jobban meg 
tudják ismerni a használói igényeket, és ennek meg-
felelő olvasmánylistákat állíthassanak össze, ami akár 
az új beszerzési döntésekben is szerepet játszhat.
Az Egyesült Államokban a könyvtárak általában a 
Library of Congress tárgyszavait használják, ezek 
azonban a szépirodalom esetén nem orientálják az 
olvasót, hiszen az objektivitásra és értéksemleges-
ségre való törekvés miatt csak a műfajról, legfeljebb 
a témáról adnak információt, a mű érzelmi-hangulati 
sajátosságairól, stílusáról nem mondanak semmit. A 
szerzők utalnak arra, hogy a szakirodalomban már 
többen rámutattak a szépirodalmi művek tartalmi 
feltárásának hiányosságára, a használói értékelések 
bevonásában látva a kiutat.
Hipotézisük alátámasztására a szerzők a közösségi 
keresőalkalmazásokat használó kanadai közkönyvtá-
rak mintájában (N = 43) vizsgálták a 22 kiválasztott 
mű rekordjához kapcsolódó 4541 címkét, 3501 LC 
tárgyszót és 631 olvasói értékelést. A kutatás első 
lépcsőjében arra keresték a választ, hogy milyen ka-
tegóriákat használnak a könyvtárosok és a használók 
a szépirodalmi művek leírására, jellemzésére. Az ún. 
megalapozott elmélet módszertanát használva két 
kutató egymástól függetlenül elemezte a használói 
tartalmakat és a tárgyszavakat, végül egy harmadik 
kollégájuk is elvégezte ugyanezt a munkát, véglege-
sítve és össze is fésülve is a kapott kategóriákat. Az 
eredmény igazolta a hipotézist: míg a könyvtári tárgy-
szavak a műfaj felől írják le a műveket, a használói 
metaadatok a mű témája, tónusa vagy az olvasóra 
gyakorolt érzelmi hatás felől teszik meg ugyanezt. 
A kutatás második lépcsőjében hasonló módszertan 
alapján az olvasói értékeléseket vizsgálták meg köze-
lebbről, megalkotva a művekkel kapcsolatban felme-
rülő érzelmek, hangulatok és asszociációk osztályo-
zását. Az e mintából kapott 44-féle érzelem, 141-féle 
hangulat és 31-féle asszociáció megmutatja, milyen 
sokszínű az olvasó értékelések világa a könyvtári 
tárgyszókészletekhez képest.
A kutatás megerősítette a hipotézist, hogy a hasz-
nálói tartalmak a katalógusrekordok „csontvázát” 
hozzáadott értékkel és gazdag árnyalatokkal egészí-
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tik ki, mindez pedig segít abban, hogy eligazodjunk 
a szépirodalmi művek között, hiszen valójában az 
alapján választunk olvasnivalót, milyen stílus, han-
gulat vagy érzelemvilág áll hozzánk közel, illetve 
hogy milyen hasonló könyveket olvastunk azelőtt, 
amik tetszettek.
A fenti kutatásban leszűrt kategóriák hatékonyabbá 
tehetik az olvasmányajánlás folyamatát, akár a kata-
lógusok közösségi keresőalkalmazásaiba épülő po-
tenciális szűrőként, akár az olvasószolgálati könyv-
táros által készített ajánlásokon, olvasmánylistákon 
keresztül, így a megfelelő könyvet a megfelelő idő-
ben adhatjuk a használó kezébe.

(Szabó Piroska)

Katalógusok
Lásd 240

Információkeresés

241/2017

Gillitzer, Berthold: vom recherchesystem zum infe-
rentiellen service – ein Paradigmenwechsel? : yewno, ein 
semantischer discovery service im Pilotversuch an der 
Bayerischen staatsbibliothek In: zeitschrift für Bibliothek-
swesen und Bibliographie. – 64. (2017) 2., p. 71-78.
res. angol nyelven

A Yewno nevű szemantikus discovery szolgáltatás kísér-
leti stádiumban a Bajor Állami Könyvtárban

Általános tudományos könyvtár; elektronikus dokumen-
tum; Gépi dokumentumleírás; Gépi információkeresési 
rendszer

A digitális átalakulás következtében növekszik a bo-
nyolultan összekapcsolt információk jelentősége. A 
könyvtári szolgáltatások nagyrészt még mindig fi-
gyelmen kívül hagyják ezt a struktúrát azáltal, hogy 
a könyvekben és folyóiratokban lévő hosszabb szö-
vegekre koncentrálnak. A Yewno nevű szemantikus 
discovery szolgáltatás, amely mesterséges intelligen-
cia és automatikus tanulási módszerek felhasználá-
sával az elektronikus dokumentumok automatikus és 
részletes katalogizálását teszi lehetővé, új megköze-
lítési lehetőséget nyújt. A használó számára az infor-

máció grafikusan jelenik meg a releváns fogalmak 
és ezek tartalmi összefüggései hálójában. Ezenkívül 
tematikus kapcsolatok között lehet navigálni a szö-
vegben egy adott pont megtalálásáig. A Bajor Állami 
Könyvtár ezt az új keresési technológiát három hó-
napon át béta teszt formájában bocsátja a használók 
rendelkezésére annak érdekében, hogy első benyomá-
sokat szerezzen az új technológia lehetséges alkalma-
zási területeiről és továbbfejlesztési lehetőségeiről. 
Az ilyen jellegű fejlesztések még kezdeti stádiumban 
vannak, de fontos építőelemei lehetnek a könyvtárak 
digitális kultúrába való mélyebb bevonásának.

(Autoref.)

Lásd még 250

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

242/2017

Côté, Maryvon – KoCHKina, svetlana – MawHinney, 
tara: do you want to chat? : reevaluating organization of 
virtual reference service at an academic library. – Bibliogr. 
In: reference & user services quarterly. – 56. (2016) 1., 
p. 36-46.

a virtuális tájékoztató szolgálat újraértékelése egy egye-
temi könyvtárban

egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Kommuni-
káció -használókkal; online üzemmód; referensz; szol-
gáltatások használata

A virtuális referensz szolgáltatások létrejöttük óta 
számottevő fejlődésen mentek keresztül, és jelenleg 
sokféle könyvtári környezetben a könyvtári szolgál-
tatások jelentős hányadát teszik ki. Jelen cikk tárgya 
egy kutatásintenzív egyetemi könyvtárban lefolyta-
tott vizsgálat, amely az évtizedes múltra visszate-
kintő virtuális referensz szolgáltatás elemzésére és 
értékelésére vállalkozott. A kutatás fő célja az volt, 
hogy átfogó és teljes körű képet nyújtson a jelenle-
gi helyzetről, beleértve a szolgáltatás mindennapi 
biztosítását, használatát és megszervezését. A ku-
tatásban részt vevő könyvtárosok egy gyakorlatba 
ültethető, hatékony és rugalmas módszert dolgoztak 
ki a virtuális referensz szolgáltatások felmérésére és 
értékelésére. A kialakított módszer, amely vegyíti a 
kvalitatív és kvantitatív elemeket, bármilyen könyv-
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tári környezetben felhasználható a szolgáltatás ha-
sonló értékelésére.

(Autoref.)

243/2017

svirûKova, V. G.: Innovaciâ v organizacii spravočno-
bibliografičeskogo obsluživaniâ v naučnoj biblioteke In: 
Vestnik BAE. – (2016) 2., p. 25-27.

innováció a tudományos könyvtárak tájékoztató munkájá-
nak megszervezésében

Akadémiai könyvtár; Ésszerűsítés; Munkaszervezés; Or-
szágos szakkönyvtár -műszaki; Tájékoztató munka

A könyvtári munkamenet (mechanizmus) átalakítá-
sa bonyolult, de szükséges folyamat, a tájékoztatás 
az innovációkat igénylő feladatok egyike. Az inno-
váció az ötletek megvalósításának szervezett, több 
lépcsőből álló folyamata; a könyvtárban csak akkor 
működik, ha a szolgáltatásban, a forrásokban, a tech-
nológiában stb. valóban hatékony változásokat hoz, 
az újítások időszerűek, a használók igényeinek és a 
könyvtár lehetőségeinek tanulmányozására épülnek. 
A gyakorlatban a könyvtárak az innovációkat tech-
nológiai, társadalmi, szervezési téren és a termékek/
szolgáltatások területén valósítják meg.
Az innovációk nem a semmiből születnek, különböző 
tényezők, helyzetek elemzése alapján alakulnak ki. 
Példaként szolgálhat, amikor Oroszországban 2009-
ben a tudomány megreformálásakor kormányrendelet 
írta elő a tudományos intézmények és munkatársaik, 
a felsőoktatási intézmények tudományos tevékeny-
séget folytató professzorai és oktatói számára bizo-
nyos mennyiségű bibliometriai adat szolgáltatását, 
miközben a legtöbb intézményben nem voltak meg 
a források, a munkamódszerek stb. Az Oroszországi 
Tudományos Akadémia Szibériai Részlegének Ál-
lami Nyilvános Tudományos-Műszaki Könyvtára 
(GPNTB SO RAN) tájékoztató szolgálatának mun-
katársai felismerve a helyzetet, és elemezve a lehető-
ségeket kidolgozták a Publikációs aktivitás értékelése 
szolgáltatást. Indítása óta több mint 600 ezer kérés 
érkezett, 2016. január végére naponta több mint 10 
ezer; a leggyakrabban használt fejezetek: Információ 
a szolgáltatásról, Források, Számítási módszerek. 
Ugyancsak újdonság az információs szolgáltatások 
elérhetővé tétele mobiltelefonról.
A prioritások meghatározásakor a társadalmi té-
nyezőket is figyelembe kell venni. Oroszországban 

meredeken nő az információs-jogi kultúra növelése 
iránti igény, sok helyen hiányoznak a jogi ismeretek. 
A hivatalos jogi dokumentumok terjesztési rendszere 
az állami szervekre, hivatalokra, szervezetekre kor-
látozódik, az emberekhez az információt elsősorban 
a tömegtájékoztatási eszközök, a jogi tanácsadók és 
szervezetek, valamint a könyvtárak juttatják el. A 
könyvtári rendszerben szükségessé vált koncepció 
kidolgozása a jogi dokumentumok hivatalos szövege-
inek terjesztéséhez. A GPNTB SO RAN-ban hagyo-
mányos és elektronikus hordozón lévő, mennyiségé-
ben és összetételében egyedülálló jogi állomány van. 
Mivel sok esetben a könyvtáros nem jogi szakember, 
új szolgáltatásként, a Novoszibirszki Egyetem jogi 
karával együttműködve indították a Jogi klinikát. 
Az együttműködés mindkét fél számára hasznos: a 
könyvtárosok segítséget kapnak jogi kérdések meg-
oldásában, a hallgatók pedig megismerkednek a bib-
liográfiai keresés módszereivel, a forrásokkal stb.
A szervezési innovációkat az elektronikus hordozón 
lévő bibliográfiai termékek megjelenése és haszná-
lata tette szükségessé: a könyvtárosnak (a GPNTB 
SO RAN-ban a bibliográfusnak) meg kell ismernie 
a forrásokat, a használatukhoz szükséges virtuóz 
módszereket; ezekhez új módszertani eljárásokat kell 
kidolgozni. A GPNTB SO RAN-ban az elektronikus 
források megismerésére és használatuk elsajátításá-
ra bevezetett új módszer több lépcsőből áll: a for-
rás megismerése, útmutató anyagok kidolgozása, a 
használat önálló elsajátítása éves terv szerint, vizsga 
tesztfeladatok alapján.
Az innovációkat nem a divat diktálja, a használói igé-
nyeket és a könyvtár lehetőségeit elemezve döntenek 
róluk. A GPNTB SO RAN-ban néhány innováció 
annyira alapvetőnek bizonyult, hogy bevezetésük 
újabb fejlesztéseket von maga után.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 245, 251, 261

Kölcsönzés

244/2017

Poissenot, Claude: les collections à l’épreuve des 
emprunteurs. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bulletin des 
bibliothèques de France. – (2016) 9., p. 80-95.

Gyűjtemények és kölcsönzők
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Állomány használata; Felmérés; igény; Kölcsönzés

A Nancyban folyó könyvtárosképzés során egy hall-
gatói projekt keretén belül megvizsgálták azt kérdést, 
hogy mit tesznek az olvasók azokkal a könyvekkel, 
gyűjteményekkel, amelyeket a könyvtárosok aján-
lanak nekik. Vagy: érdemes-e olyan dokumentumot 
beszerezni egy kétes minőségű sikerkönyv ellenében, 
amely magas intellektuális értékű, de elképzelhető, 
hogy nem fogják kikölcsönözni?
A vizsgálati alkalom szinte magát kínálta, mert szá-
mos könyvtárat megsemmisítettek vagy átszerveztek. 
Ennek nyomán különleges, elfelejtett gyűjtemények-
ről törölték le a port a szó átvitt és valós értelmében 
egyaránt. Ugyanakkor ennek kapcsán újra kellett 
gondolni az átalakítandó állományok minőségi, gaz-
daságossági, tárgyi és személyi feltételeit is. A fel-
mérés alapját több mint ötven intézmény könyvtári 
integrált rendszereiben meglévő több mint egymillió-
nyi olvasó kölcsönzési forgalmának statisztikai adatai 
adták. A vizsgált dokumentumokhoz a 2000–2013. 
dec. 31-i példányadatokat vették alapul. Erre a több 
mint egy évtizednyi időre azért volt szükség, hogy 
elég idő legyen az olvasóknak az állomány legszé-
lesebb körű használatára. Ennek köszönhetően el is 
mondható, hogy a könyvek 74%-a megfordult az 
olvasók kezében.
A még kézbe nem vett dokumentumokat a 2000-től 
2015. dec. 31-ig tartó időszakban vizsgálták. Ezt a 
45 intézmény állományából összegyűjtött 13,7%-nyi 
soha nem használt anyagot nevezték el „holt anyag-
nak”, amelynek beszerzése számottevő költségbe ke-
rült, kivonás után tehát érdemes újra megpróbálkozni 
az eladásukkal. Megdöbbentő, hogy mennyire egye-
netlen a holt anyag megléte. Három könyvtárban nem 
érte el a 1,5%-ot, a könyvtárak egyharmadában 5% 
alatt maradt, másik harmadában túllépte a 17%-ot, de 
volt olyan eset is, ahol az 50%-ot is meghaladta. Tí-
pus szempontjából az újságok, folyóiratok csoportja 
a legnagyobb. Érdekes, hogy az általában szeretett 
és keresett képregények egy része is ide sorolható. A 
vizsgálódás kiderítette, hogy az érdektelen témájúak 
iránt egyáltalán nincs kereslet, a kínálat pedig túl bő-
séges. Így érthető, hogy itt is van holt anyag.
A legkisebb százalékú, használaton kívüli dokumen-
tumtípus a CD-DVD kategória (5,1%, 6,9%). A gye-
rekeknek szánt irodalom keresettebb, mint a serdülő-
ké. Ez utóbbi egyértelmű, hiszen e korban meredeken 
visszaesik az olvasás iránti kedv. Az viszont ismét 
elgondolkodtató, hogy a felnőtteknek szánt doku-
mentumok 15%-át ebben a vizsgált 15 évben egyszer 

sem vette kezébe egyetlen olvasó sem. Továbbá: tíz-
ből négyet az utóbbi két évben egyszer sem kerestek. 
Vagyis elmondható, hogy a vizsgált anyagok több 
mint 50%-a a halódás stádiumában van!
42 könyvtár „élő anyagának” tekintetében az egyes 
dokumentumok középarányára vetítve egy doku-
mentum legalább egyszer, maximálisan négyszer 
volt kikölcsönözve. Úgy tűnik, hogy az állomány 
attraktivitása és nagysága, az átlag egy főre jutó 
könyvanyag (minimum: kettőnél kevesebb, maxi-
mum: háromnál több) nagyobb száma jótékonyan 
befolyásolja az állomány gyakoribb forgását. Üres 
polcok nem csábítják az olvasót. De az sem, ha sok 
ismeretlen, agyonhasznált, avult anyag keveredik új 
könyvekkel. Ez utóbbiak elvesznek a régiek árnyé-
kában. A kölcsönzésben a DVD-k viszik a pálmát a 
maguk négy kölcsönzési forgásával, a könyvek ki-
használtsága közepesnek mondható.
E felmérés a könyveket és az egyéb dokumentumokat 
mint kölcsönzési eszközöket vizsgálta, eltekintve az 
egyes intézmények beszerzési politikájától. Az olvasó 
és a dokumentum kapcsolatát tartotta szem előtt, mert 
az olvasó nemcsak a „lábával” szavaz, hanem kivitt, 
kölcsönzött dokumentumaival is. Ha a gyűjtemény 
több mint 40%-át nem kölcsönözték ki 2014-2015 
folyamán, akkor e dokumentumok nyilvánvalóan 
nem rendelkeznek eléggé érdekfeszítő címmel, vagy 
az olvasók látóterén kívül eső könyvtári polcokon 
vannak elhelyezve. A könyvtári selejtezés ezért első-
rendűen fontos. A személyzet feladata ezt megtenni, 
nem kell megvárni, hogy az olvasók maguk végezzék 
el azzal, hogy figyelemre sem méltatják a könyveket. 
Ugyancsak az ő feladatuk a körültekintő beszerzés, 
hiszen minden könyvtár csökkenő költségvetéssel 
dolgozik. Nem mindegy tehát, hogy a megvásárolt 
dokumentumot idővel a holt vagy az élő állományba 
sorolja-e az olvasói figyelem.

(Pajor Enikő)

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

245/2017

Marrall, rebecca M.: assistance animals in the library 
: how one academic library developed best practices. – 
Bibliogr. In: reference & user services quarterly. – 56. 
(2016) 1., p. 8-13.
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Segítő állatok a könyvtárban: jó gyakorlat kialakítása egy 
egyetemi könyvtárban

Beteg olvasó; egyetemi könyvtár; olvasószolgálat; sza-
bályzat -könyvtári

A könyvtárosok könyvtártípustól függetlenül gyakran 
bizonytalanok, amikor az olvasó egy állat kíséreté-
ben jön a könyvtárba. Igyekeznek elkerülni az ilyen 
helyzeteket, pedig az ismeretek, az idő, a szervezeti 
fejlesztések és a megfelelő jogi háttér birtokában ki 
lehet dolgozni a legjobb gyakorlatot rögzítő proto-
kollokat.
Az utóbbi két évtizedben jelentősen nőtt a fogyaték-
kal élő egyetemi hallgatók száma, köztük az olya-
noké, akik segítő állatot visznek magukkal. Az USA 
jogszabályai szerint a segítő állatok (nem házi ked-
vencek) típusai:

általában egyedileg, adott feladatra képzett kutyák,  –
esetleg kis termetű lovak (service animals);
terápiás állatok, általában nem csak fogyatékkal  –
élőknek.

A szakirodalomban több cikk foglalkozik a segítő ál-
latokkal olyan esetekben, mint a mozgáskorlátozottak 
segítése vagy az autizmussal élőkre gyakorolt jóté-
kony hatás; könyvtári eset egyikben sincs. A könyvtá-
ri szakirodalomban található néhány cikk elsősorban 
a terápiás állatok jelenlétével foglalkozik. Ezeket az 
állatokat akkor lehet sikeresen beengedni, ha meg-
ismerik az új környezetet, a viselkedést, és gazdájuk 
tud velük is foglalkozni; mások hasznosnak találják 
a terápiás állatok jelenlétét. Az állatok jelenléte a 
könyvtári terekben sok új kérdést vet fel, amelyek 
megválaszolásához szabályzatok és gyakorlat, isme-
retek, a munkatársak ideje, tréningje (annak humán és 
pénzügyi forrásai), szervezeti fejlesztések, megfelelő 
jogi környezet és állandóság szükséges.
2014 májusában a Western Washington University 
Library munkatársai a kérdésekre egy workshopon 
keresték a megoldást. A Bellinghamben működő 
egyetemi könyvtár két épületből áll, állománya meg-
haladja az 1 millió kötetet, a hallgatók száma pedig a 
15 ezret. A város állatbarát, a könyvtárba jönnek ol-
vasók állatokkal. A könyvtárosok valójában zavarban 
vannak, és frusztráltak amiatt, hogyan tudják meg-
különböztetni a segítő állatot a kedvenctől. A prob-
léma megoldására a fogyatékkal élőket kiszolgáló 
könyvtáros egy informális workshopot szervezett a 
következő célokkal:

általános fogalmak és meghatározások bevezetése  –
egy későbbi szójegyzék összeállításához;

a fogyatékkal élőkre Washington Államban alkal- –
mazott jogszabályok áttekintése a jobb megértés 
érdekében,
egyes esetekre forgatókönyvek összeállítása, a leg- –
jobb gyakorlatok megvitatása következetes normák 
kifejlesztéséhez.

A workshop előkészítésekor tisztázni kellett: támo-
gatja-e az egyetem szabályzata az állatok jelenlétét 
a campuson; a különböző szolgáltatási pontokon mit 
kell tudniuk a könyvtárosoknak az állatokról; mely 
pontokon lehetnek állatok (kölcsönzés vs. kutatószo-
ba). A legjobb gyakorlatokat tartalmazó összeállítás a 
könyvtár minden dolgozójának pdf-ben hozzáférhető 
és saját gépre letölthető lett. Ezt követően a gyakor-
latban felmerült problémák ismeretében módosították 
a dokumentumot. Az alábbiakat kell tudatosítani:

A legjobb gyakorlatok és a jogi tanácsadás –  – az 
egyetemi és a közkönyvtáraknak;
Könyvtárosok vagyunk – és nem orvosok/jogászok –  
annak eldöntésekor, az olvasónak szüksége van-e 
segítő állatra;
Nincs hivatalos politika? Járj közbe! –  – ha az in-
tézménynek nincs ilyen dokumentuma, írják meg 
a könyvtárosok;
Legyen partnered a könyvtár vezetősége – ;
Intézeti vs. szervezeti politika –  – az egyetemi könyv-
tár általában a campus egyik szervezete, a köz-
könyvtár valamely közigazgatási hatósághoz tar-
tozik;
Az alkalmatlanság konfliktuskezelése –  – a könyv-
táros allergiás, fóbiás az állatokra; a könyvtárnak 
erre is fel kell készülnie, megoldania a zökkenő-
mentes szolgáltatást.

Fontos a gyakorlat felülvizsgálata: a könyvtárak 
szolgáltatók, mindenkinek helyet kell biztosítaniuk, 
beleértve a fogyatékkal élőket is. Ha a könyvtáro sok 
tudják, hogyan kell kiszolgálniuk őket, a könyvtár 
kellemes környezet lesz az állatokkal érkezők szá-
mára.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 239
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Üzleti tájékoztatás

246/2017

alvarez, Barbara a.: embedded with business : taking 
your library into the business world In: american libraries. 
– 48. (2017) 1/2., p. 44-48.

Hogyan épülhet be a könyvtár az üzleti vállalkozásba?

Könyvtárosi hivatás; Közművelődési könyvtár; Tájékozta-
tás -közgazdasági

A szerző közkönyvtárosoknak szóló könyve (Embed-
ded business librarianship for the public librarian, 
ALA Editions, 2016.) keresztmetszetét adja a cikk-
ben. Az üzleti vállalkozásokat segítő, beépített 
könyvtáros jóval többet nyújt annál, mint hogy 
pusztán propagálja a könyvtár szolgáltatásait. Szinte 
részévé válik az üzleti közösségnek: részt vesz kü-
lönböző megbeszéléseken, bizottságok munkájában 
abból a célból, hogy megismerje és megértse az általa 
kiszolgált közösség tevékenységét.
A beépített üzleti könyvtárosi munka, bármilyen fur-
csán hangzik is, fontos feladata a közkönyvtáraknak. 
Az USA-ban több millió kisvállalkozás működik; 
2012-ben a használók 36%-a vette igénybe a könyv-
tárat álláskeresés során, és egy felmérés szerint a 16 
évesnél idősebbek 52%-a tartja fontosnak, hogy a 
könyvtárak törődjenek a helyi vállalkozásokkal és 
vállalkozókkal. Az üzleti közösség tehát igényli a 
könyvtári szolgáltatásokat (lehetnek üzleti szemi-
náriumok a könyvtárban, a nekik szánt programo-
kat népszerűsítheti a közösségi média, forrásokat és 
technológiai lehetőségeket kínálnak). Ezek népszerű-
sítésén túl energiát kell fordítani arra, hogy értelmes 

kapcsolatrendszer épüljön ki és működjön a könyvtár 
és az üzleti vállalkozások között, sőt e kapcsolatrend-
szernek be kell kerülnie a közkönyvtár legfontosabb 
funkciói közé. A könyvtár és az üzleti vállalkozások 
mint használók egymást kölcsönösen támogatják, 
egymásért lobbiznak.
Az üzleti vállalkozásokat segítő, beépített könyvtár 
arra törekszik, hogy használóinak egyenrangú part-
nere legyen. A két fél együttműködésével sikeresen 
meg lehet oldani az üzleti vállalkozásokban felmerülő 
problémákat. Az üzleti vállalkozói közösség tagjai 
sokszor más minőségükben (önkormányzat, iskola-
szék stb.) már kapcsolatban vannak a könyvtárral.
A beépített könyvtárosnak célszerű konzultálnia 
terveiről az intézmény vezetésével, el kell nyernie 
támogatásukat. Tevékenységének eredményei nem 
mindig látványosak, nem feltétlenül számszerűsít-
hetők, és általában csak egy idő múlva mutatkoznak 
meg. Az üzleti tájékoztatáshoz nem kell feltétlenül 
szakembernek lenni, elegendő, ha a beépített könyv-
táros érdeklődő és kíváncsi. Folyamatos tanulással 
kívülállóból az új fejleményeket, trendeket és esemé-
nyeket ismerő, tájékozott segítővé válhat, aki aktív 
szerepet tud vállalni az üzleti közösség programja-
iban és projektjeiben. Mindezt fokozatosan, kisebb 
lépésekben is el tudja érni.

(Hegyközi Ilona)

Kutatás és termelés  
információellátása

Lásd 228

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
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Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

247/2017

HUBer, John: The fifth paradox : library management’s 
toughest challenge In: Public library quarterly. – 35. 
(2016) 4., p. 282-290.

az ötödik paradoxon: a könyvtármenedzsment legna-
gyobb kihívása

Gépesítési kérdések -általában; Hatékonyság; Könyvtár-
kép; Könyvtárosi hivatás; Munkaszervezés; referensz

A cikk szerzője 15 éve foglalkozik tanácsadással a 
könyvtármenedzsment területén. Ez idő alatt a Lean 
szemlélet alkalmazásával sikerült a hatékonyságot 
drasztikusan növelni a munkafolyamatok racionali-
zálásán, a költségek csökkentésén és a szolgáltatások 
színvonalának emelésén keresztül. A problémameg-
oldás azonban sajnos nem elég; lépten-nyomon olyan 
ellentmondások merülnek fel, amelyek alapjaiban 
érintik a szakma jövőjét. Jelen cikkben a szerző sorra 
veszi ezeket a paradoxonokat és javaslatot tesz egy, 
az ellentmondások között egyensúlyozó vezetési 
stratégiára, amely sosem téveszti szem elől a könyv-
tárak valódi célját: azt, hogy a közösség jólétének és 
egészségének fejlesztésén dolgozzanak.
Az első paradoxon az automatizálás és a használó–
könyvtáros interakció között feszül: ha a munkafo-
lyamatokat automatizáljuk, akkor eljutunk a teljesen 
arctalan önkiszolgáló könyvtárig, ahol nincs szükség 
könyvtárosokra, ezzel pedig elveszítjük a könyvtár 
eszmeiségének lényegét. Ha viszont elutasítjuk az au-
tomatizálást, a szervezet felduzzadtsága előbb-utóbb 
fenntartói megszorításokhoz vezet. Ha pedig csak a 
használókkal való interakcióra koncentrálunk, óhatat-
lanul kiüresedett közösségi centrummá válunk.
A második paradoxon a referensz könyvtárosok által 
végzett munka és a munkakörhöz elvárt kompetenci-
ák között áll fenn. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a referensz könyvtárosok munkaköre jelenleg szinte 
felesleges, a tőlük kért segítség (pl. felhasználói fió-
kok kezelése) alapszintű informatikai készségekkel 

megadható. Ha viszont racionalizálás keretében elbo-
csátjuk őket, speciális szaktudásuk kárba vész.
A harmadik paradoxon abban áll, hogy a fenntartók 
nem ismerik fel a könyvtárak értékét, a könyvtáro-
sok pedig nem ismerik fel értékeik reklámozásának, 
tudatosításának jelentőségét. Ha a fenntartók nem 
tartják elég fontosnak a könyvtárakat, azok az elvo-
nások, leépítések és a feleslegesség ördögi körébe 
kerülhetnek. Erre az éves látogatottsági és kölcsön-
zési statisztikák nem adnak megoldást; folyamatosan 
sugárzott üzenetre és dollárra fordítható értékelésekre 
van szükség.
A negyedik paradoxon röviden annak mérlegelése, 
hogy a könyvtárak a könyvesbolt modellt kövessék, 
vagy közösségi centrummá váljanak: könyvtároló és 
-elosztó helyként vagy közösségi inkubátorházként 
gondoljanak-e rájuk.
Végezetül az ötödik paradoxon nem más, mint az 
előző négy összefüggéseinek a felismerése. Ha egy 
paradoxont még tudunk is menedzselni, azt tapasz-
talhatjuk, hogy a következmények a többit is érintik, 
ezért mindegyik paradoxont egyszerre kell kezelnünk 
és egyensúlyban tartanunk. A szerző segítségül ehhez 
saját, társszerzővel írt művét adja meg (The Purpose 
Based Library: Finding Your Path to Survival, 
Success and Growth, Huber and Potter, 2015), amely-
ben Maslow nyomán kidolgozzák a szükségletek 
hierarchiáját, illetve mérési módszereket nyújtanak 
arra, mennyiben sikerült a közösségnek a könyvtár 
segítségével feljebb kapaszkodnia ezen a piramison. 
Emellett a szerző saját transzformációs módszerta-
nát ajánlja mint a paradoxonok kezelésének kulcsát: 
Egyszerűsíteni – Automatizálni – Integrálni – Újra-
tervezni. Így az automatizálással feleslegessé váló 
munkaerő megtartható és új célokra, új feladatokra 
vethető be a közösség jólétének és egészségének fej-
lesztése, illetve az új típusú mérőszámok kiszámítása 
és a fenntartó felé való kommunikálása érdekében. 
Egyensúlyt kell találni a közösségi célok és a köny-
vesbolt modell között is, például a főbejárat mellé he-
lyezett önkéntes pulttal vagy a közösségi átalakulást 
tárgyaló dokumentumok gyűjteményével.
Ha a stratégiai tervünket a szerző által kidolgozott 
módszerek segítségével alkotjuk meg, proaktívan 
egyensúlyozhatunk a paradoxonok között, és meg-

Vezetés, irányítás
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találhatjuk a kiutat az útvesztőből egy egészséges 
és sikeres közösség felé, amelynek a könyvtár áll a 
középpontjában.

(Szabó Piroska)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

248/2017

liU, lewis G. – Gee, Harold: determining whether com-
mercial publishers overcharge libraries for scholarly jour-
nals in the fields of science, technology, and medicine, 
with a semilogarithmic econometric model. – Bibliogr. In: 
The library quarterly. – 87. (2017) 2., p. 150-172.

túlszámlázzák-e a könyvtárak számára a tudományos, 
műszaki és orvosi szakfolyóiratokat a kereskedelmi ki-
adók? elemzés féllogaritmikus ökonometriai modellel

Felmérés; Folyóiratárak; Folyóirat-előfizetés; Folyóirat-
kiadás

A kutatók és a gyakorló könyvtárosok számára évti-
zedek óta komoly aggodalomra ad okot az a kérdés, 
hogy túlszámlázzák-e a könyvtáraknak a tudományos 
folyóiratok előfizetéseit a kereskedelmi kiadók. A 
probléma újabb keletű kutatása nem hozott egyet-
értést a szakirodalomban, ellenkezőleg, még több 
vitát szült. Jelen tanulmány a tudományos, műszaki 
és orvosi terület elemzésével kapcsolódik be a dis-
kurzusba. Ami még fontosabb: a szerzők megfelelő 
kutatási módszereket alkalmaztak, úgymint haté-
kony ökonometriai modellt, nagyméretű mintát és 
szakterület szerinti regresszióanalízist. A tanulmány 
meggyőzően bizonyítja, hogy a kereskedelmi kiadók 
valóban nagy árréssel fizettetik túl a könyvtárakat. A 
kutatóknak és a könyvtárosoknak sürgősen túl kell 
lépniük a vitán, és kutatási erőfeszítéseiket a tudo-
mányos kommunikáció javításának nyíltabb és inno-
vatívabb módjaira kell összpontosítaniuk.

(Autoref.)

Lásd még 225

Marketing, közönségkapcsolatok

249/2017

Harrison, amanda [et al.]: social media use in aca-
demic libraries : a phenomenological study. – Bibliogr. In: 
The journal of academic librarianship. – 43. (2017) 3., p. 
248-256.

A közösségi média használata felsőoktatási könyvtárak-
ban. egy vizsgálat eredményei

Felmérés; Felsőoktatási könyvtár; Információtechnológia; 
Kommunikáció -használókkal; Marketing

A felsőoktatási könyvtárak a közösségi médiát mar-
ketingcélokra, a legkülönbözőbb használói csoportok 
elérésére használják. A cikkben ismertetett USA-beli 
vizsgálat a következő kérdésekre kereste a választ: 
(1.) Milyen témák merülnek fel két közép-nyugati 
állam hat egyetemi könyvtárában a közösségi média 
segítségével végzett marketing során; és (2.) Van-
nak-e eltérések a témák között a könyvtárak státusza 
szerint (az ARL-hez tartozó, könyvtári MLS és más 
master fokozatot biztosító intézmények). A vizsgálat 
eredményei kb. 64 ezer könyvtárhasználóról adnak 
képet. A könyvtárakat a hallgatói létszám szerint so-
rolták csoportokba: 1. típus – 8550 hallgató, 2. típus 
– 39 800 hallgató, 3. típus – 15 800 hallgató.
A szolgáltatások között messze a legnépszerűbb volt 
a Facebook, amelyet mindegyik intézmény használt. 
Ezt követte a Twitter (4), majd a Youtube, Instagram, 
Pinterest (1-2). Összesen 387, a közösségi médi-
ában közzétett posztot elemeztek. A közlemények 
témáit tekintve a következő három átfogó témakör 
bizonyult lényegesnek: a közösségi kapcsolatok lét-
rehozása (24,7%), a hívogató környezet (40,6%) és 
a tartalomszolgáltatás (34,6%). Mindhárom típusú 
könyvtárra jellemző volt, hogy inkább eseményekről 
posztoltak, mint a gyűjteményekről, szolgáltatásokról 
vagy kiállításokról.
A közösségi média tehát marketingeszközként hasz-
nálatos. Az egyes intézményeknek ezzel kapcsolatban 
saját, egyéni stratégiát érdemes megfogalmazniuk. 
Célszerű, ha a közösségi médiával egy erre kijelölt 
munkatárs foglalkozik, aki rendszeresen tudósítja a 
nagyközönséget. Fontos, hogy a könyvtárnak legyen 
az intézmény egészétől elkülönülő képviselete a kö-
zösségi médiában. A könyvtár weboldaláról feltétle-
nül vezessen el link a közösségi médiához. Gondos-
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kodni kell arról, hogy a könyvtár frissen és aktívan 
képviseltesse magát a közösségi médiában.
Az adott alkalommal a felsőoktatási könyvtárak sze-
replését a közösségi médiában mennyiségi módsze-

rekkel és kis mintán vizsgálták. A hasonló mérések-
nek még nincs kialakult módszertanuk.

(Hegyközi Ilona)

Felhasználók és használat
Általános kérdések

250/2017

PeKala, shayna: Privacy and user experience in 21st 
century library discovery. – Bibliogr. In: information tech-
nology and libraries. – 37. (2017) 2., p. 48-58.

a személyes adatok védelme és a használói élmény a 21. 
századi információkeresés során

adatvédelem; Gépi információkeresés; Gépi információ-
keresési rendszer; Használó; Könyvtárosetika

Az utóbbi évtizedben a könyvtárak az új technoló-
giák révén hatékony információkeresési eszközöket 
adtak a használók kezébe. Ezek az új technológiák 
új etikai dilemmákat is hoztak magukkal. A weben, 
jellegéből adódóan, a könyvtárak ugyanis egyre ke-
vésbé képesek biztosítani a használók személyes ada-
tainak védelmét. Az adatgazdaságban újfajta online 
megfigyelési lehetőségek születtek, amelyekkel külső 
felek össze tudják gyűjteni és meg tudják osztani a 
használók adatait. A webes keresőmotorok követ-
keztében a könyvtárak kezéből kikerül tehát az el-
lenőrzés az adatok felhasználása felett. Jogi és etikai 
kötelességük a használók adatainak védelme, ugyan-
akkor eleget kell tenniük a használók egyre újabb 
igényeinek is. Ellentmondásos helyzetbe kerülnek: 
miközben igyekeznek a használók számára az elvárt 
keresési élményt nyújtani, aközben gondoskodniuk 
kell a használók adatainak védelméről is.
A nyílt weben megtalálható használati adatok ösz-
szegyűjtése és megosztása aggasztja a könyvtárakat, 
mert szakmai etikájukba szervesen beletartozik a sze-
mélyes adatok védelme és a szellemi szabadság.
2017 márciusától az USA-ban jogszabály tiltja, hogy 
a felhasználók engedélye nélkül különböző érdeklő-
dő szervezeteknek (hirdetőknek, adatbrókereknek 
vagy kormányzati szerveknek) eladják a használók 

webes böngészéssel kapcsolatos és egyéb adatait. 
Ugyanezek az adatok ugyanakkor a használói élmény 
fokozására is felhasználhatók a különböző termékek 
tervezése során.
A jövőbeli keresőrendszerek ma még nincsenek fel-
készülve arra, hogy „elfedjék” a használók viselke-
dését. Feltétlenül szükség lenne olyan beépített funk-
ciókra, amelyek megvédenék a használók személyes 
adatait, ugyanakkor lehetővé tennék a használati ada-
tok etikus felhasználását a használói élmény fokozása 
céljából. Ha sikerülne olyan keresőrendszereket lét-
rehozni, amelyek teljességgel mentesek lennének a 
személyes adatoktól, az említett érdeklődők jelenleg 
akkor is képesek lennének hozzáférni az adatokhoz 
másfajta eszközökkel (a sütiknek és az ujjlenyoma-
toknak köszönhetően). A személyes adatok védelmét 
a könyvtárak tehát nem tudják azonnal és teljességgel 
ellenőrizni. Törekedniük kell viszont arra, hogy minél 
jobban csökkentsék a kockázatokat.
Ha a rendszerek kiküszöbölnék a személyes és a 
használati adatokat, egydimenziós és steril szolgál-
tatások jönnének létre. A közösségi háló és az üzleti 
világ által támasztott elvárások miatt ugyanakkor a 
könyvtáraknak dinamikus és személyre szabott szol-
gáltatásokat kell nyújtaniuk. Adatvédelmi lehetősé-
geik egyre inkább külső szervezetektől függenek, 
amelyeknek nem ugyanazok az etikai kötelességeik, 
mint a könyvtáraknak. Megoldásként szóba jöhet a 
keresőrendszerek rangsorolása vagy minősítése. Az 
egészségügyi vagy fogyasztói jelentések mintájára 
meg kéne határozni és elő kellene írni a keresőrend-
szerek adatvédelmi és biztonsági szabványait.
A használói élmény fokozásával kapcsolatos ku-
tatásokban, tesztelésekben könyvtárosok is részt 
vesznek. Ma már vannak olyan könyvtárosi munka-
körök, teamek és részlegek, amelyek ezen a terüle-
ten működnek. Fontos, hogy az új technológiákhoz 
kapcsolódóan az adatgyűjtés és -megosztás kérdései 
és dilemmái bekerüljenek a könyvtárosképzési és 
továbbképzési tantervekbe. Egy-egy online kutatás 
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alkalmával a könyvtárosnak, amikor a használóval 
kommunikál, ki kell térnie a lehetséges adatvédelmi 
és biztonsági kockázatokra, és megfelelő képzéssel 
kell szolgálnia a felhasználó számára, hogy helyes 
döntéseket hozzon arról, milyen keresőeszközöket 
vesz igénybe.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 240

Használat- és igényvizsgálat

251/2017

CHoi, erik – sHaH, Chirag: asking for more than an an-
swer : what do askers expect in online Q&a services?. – 
Bibliogr. 51 tétel In: Journal of information science. – 43. 
(2017) 3., p. 424-435.

Amikor több kell, mint egy válasz: mit várnak a kérdezők 
az online kérdezz-felelek szolgáltatásoktól?

Felmérés; Használó; Igény; Közérdekű tájékoztatás; 
online információkeresés

A kérdezz-felelek szolgáltatások lehetővé teszik, 
hogy a felhasználó információigényét természetes 
nyelvi kérdés formájában fogalmazza meg, és választ 
keressen rá a többi felhasználótól. Annak ellenére, 
hogy a közelmúltban az online kérdezz-felelek kü-
lönböző aspektusaival foglalkozó kutatások száma 
nőtt, még mindig keveset tudunk arról, hogy a kér-
dezés mögötti szituációs kontextus hogyan befolyá-
solja az értékítéleteket. Jelen kutatás azáltal, hogy a 
kérdezés mögötti felhasználói várakozásokra fóku-
szál, annak megértését célozza, hogyan értékelik az 
emberek az információt. A probléma vizsgálatához 
a szerzők vegyes módszertanú elemzést használtak, 
egymást követően alkalmazva internetes kérdőíve-
ket, naplókat és interjúkat. Összesen 226 online kér-
dezz-felelek használó vett részt a vizsgálatban, amely 
rávilágított, hogy a kérdezők elsődleges elvárásai a 
gyors válaszok, a további vagy alternatív informáci-
ók, illetve a pontos és teljes körű információk vol-
tak. Az eredmények segíthetnek meghatározni, miért 
és hogyan keresnek információt a használók online 
kérdezz-felelek szolgáltatásokon keresztül, továbbá 
hozzájárulhatnak az információ relevanciáját és ki-
elégítő mivoltát a felhasználói várakozások tükrében 

optimalizáló, átfogóbb, személyre szabott megoldá-
sok kifejlesztéséhez.

(Autoref.)

252/2017

HRČKOVÁ, andrea – LAuRENČíK, Jakub: Zážitok použi-
vatel’a pri v orientacii v priestoroch knižnice In: Knižnica. 
– 17. (2016) 4., p. 11-14.
res. angol nyelven

Használói élmény a könyvtár tereiben való tájékozódás  
során

egyetemi könyvtár; eligazító jelzés; Felmérés; Használó

A használói élmény (UX = User eXperience) többfé-
le jelentést takaró fogalom, mely tágabb értelemben 
kiterjed mindenféle könyvtári (szolgáltatásokkal, 
termékekkel kapcsolatos) használói élményre. Jelen 
kísérleti projekt a könyvtári terekbe belépő, azzal 
kommunikáló használó élményével foglalkozik. A 
használók a könyvtár tereit határozott célokkal ke-
resik föl, az azokban való tájékozódásuk sokrétű 
kognitív feladat.
A digitális környezetben sem új ez a feladat, érinti 
a használók információigényeit, de érinti az érzel-
mi, szociális, esetenként kulturális szükségleteit, 
elvárásait is. A térismeret, a gyors és kényelmes tá-
jékozódás bármilyen épület külső és belső tereiben 
fontos szempont. Ennek eszközei a könyvtárban az 
eligazító táblák, tájékozódási pontok, amelyeket az 
épület legforgalmasabb részén kell elhelyezni. A tér-
információk közlésére léteznek segítő, informatív 
eszközök: ilyen a jelzések különböző színekkel való 
megkülönböztetése, piktogramok és szöveges ismer-
tetők alkalmazása. Az egyértelműsítés miatt ezeket 
az eszközöket célszerű kombinálni egymással. Az 
intézményi dizájnnal összhangban készülnek, annak 
közvetítésében is szerepük van.
A leggyakoribb hibák lehetnek: a túl kicsi betűmére-
tek, távolról nehezen olvasható betűtípusok, a szöveg 
színe és a háttér közötti nem megfelelő kontraszt, az 
alapanyag, hordozófelület helytelen kiválasztása, a 
rossz installáció. A kísérleti projektben egy olyan 
egyetemi könyvtár használóit kérdezték meg két 
fázisban, ahol nem alkalmaztak információs táblát 
a felmérés előtt. A válaszadók között voltak koráb-
bi, rendszeres használók, olyanok, akik már jártak a 
könyvtárban, de nem veszik igénybe a szolgáltatá-
sokat és a könyvtárat nem ismerő, új hallgatók is. A 



639Könyvtári Figyelõ 2017/4

felmérésben a kognitív séta módszerét alkalmazták, 
melynek során adott feladat végrehajtásában érintet-
ték a kontakt pontokat, a problematikus pontokat és 
az interaktív helyeket, egy konkrét használói igény 
mentén haladva (pl. meg kellett keresniük egy fo-
lyóiratot, egy könyvet, adatbázisban egy publikációt 
szerző és cím szerint). Kiegészítő kérdésekkel győ-
ződtek meg arról, hogy a megoldásban az eligazító 
információk mennyire segítették a használókat. Az 
eredmények további kutatások igényét is jelzik, a 
legfontosabb tapasztalatok ahhoz is hasznosíthatók. 
A válaszadók közül csupán egy használta a könyv-
tári jelzetet a könyv megkereséséhez. A használók 
keverték az olyan szakmai terminusokat, mint olva-
sóterem, tanulóterem, könyvtár. Az információforrá-
sok tematikus osztályozása nem okozott gondot. A 
tájékozódást segítették a feliratok, ám a válaszadók 
néha szorongásos és önértékeléssel kapcsolatos ne-
gatív érzelmeket fejeztek ki, ha nem találtak valamit 
meg elég gyorsan. A használók negatívan reagáltak a 
bejáratnál található túl sok információra, főként ha a 
szövegben felkiáltójelek és tiltások szerepeltek.
A kutatás második fázisában információkat helyez-
tek el a kritikus pontokon, nem egyértelmű helyeken, 
majd az első fázishoz hasonló feladatokkal végezték 
el a felmérést. Jelentős javulást tapasztaltak a fel-
adatokhoz szükséges idővel való gazdálkodásban, 
a teljesen új, könyvtárban még nem járt hallgatók 
esetében is. A második kutatási fázisban feleannyi 
idő alatt oldották meg a feladatokat az új hallgatók, 
mint az elsőben. Nehezebben kezelték, ismerték föl 
a használók azokat az információkat, amelyek nem 
szemmagasságban voltak elhelyezve (a kijáratnál 
vagy a pulton).
A kognitív séta során bebizonyosodott, hogy a hasz-
nálók könnyen felismerik a gyenge és erős jeleket a 
könyvtári terek jelöléseiben. Vannak pontok, ahol a 
használók gyakrabban megállnak, hosszabban időz-
nek, tanácstalanok a könyvtári szakkifejezések te-
kintetében. A kísérlet célja volt az is, hogy erősítse 
az önálló és intuitív mozgást a könyvtári terekben az 
új használók esetében. A könnyebb használói tájéko-
zódás a könyvtárost is mentesíti a fölösleges instruk-
ciók, magyarázatok alól, több ideje marad ezáltal a 
szakmai munkára. A jelzéseken kívül a könyvtárosok 
további térképek elhelyezését javasolták a használók 
tájékozódásának segítésére.

(Prókai Margit)

253/2017

yoon, Jungwon – CHUnG, eunKyung: international 
students’ information needs and seeking behaviours 
throughout the settlement stages. – Bibliogr. In: libri. – 
67. (2017) 2., p. 119-128.

Külföldi hallgatók információigényei és információkeresé-
si szokásai a beilleszkedés során

Felmérés; Használói szokások; igény; információkere-
sés

A külföldi hallgatók számára, akiknek be kell illesz-
kedniük új környezetükbe, a mindennapi életben 
használt információ rendkívül fontos szerepet játszik. 
E tanulmány célja, hogy feltárja a külföldi hallgatók 
információigényeit és információkeresési szokásait a 
campuson belül és a mindennapi életben, a beillesz-
kedési folyamat szakaszai során. Kérdőíves felmérést 
végeztek, amely a külföldi hallgatók kritikus helyze-
tekben mutatott információs viselkedéséről érdeklő-
dött a beilleszkedési folyamat három szakaszában. 
A megérkezés előtt és közvetlenül utána a külföldi 
hallgatók információigénye a mindennapi életükkel 
és kevésbé az egyetemi vagy campusbeli élettel volt 
kapcsolatos, és az egyesült államokbeli rokonok/
barátok és az internet volt a fő információforrásuk. 
Amint letelepedtek és elkezdtek beilleszkedni, infor-
mációigényük és információforrásaik megváltoztak: 
a közösségi média használata jelentősen megnőtt. A 
megérkezés előtti időszakban információigényük szé-
les körű volt, és az internet segítségével ennek csak 
kis részét tudták kielégíteni. A fokozatos beilleszke-
dés során azonban információigényük speciálisabb 
lett, és egyre magabiztosabbak lettek a keresésnél. 
A külföldi hallgatókat – egyetemi sikerességük tá-
mogatása érdekében – célszerű lenne a mindennapi 
élethez szükséges információkkal ellátni, ami segít-
hetné őket a letelepedésben és beilleszkedésben a 
számukra új országban.

(Autoref.)

Lásd még 244, 249
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Használók képzése

254/2017

adlerovÁ, Iva: Informační a publikační gramotnost 
mladých vědcù – začínajícich autorù. – Bibliogr. lábj-
egyzetben In: ITlib. – 19. (2016) 4., p. 19-23.
res. angol nyelven

A fiatal tudósok mint kezdő szerzők információs és publi-
kációs írástudása

Használók képzése; Információs műveltség; Kutató -mint 
olvasó; Publikálás -tudományos kiadványoké
A végzős felsőoktatási hallgatóknak nemcsak saját 
területük ismereteit kell folyamatosan bővíteniük, 
de munkájukhoz elengedhetetlen a szélesebb össze-
függések megismerése. A leendő sikeres kutatók szá-
mára rendkívül fontos, hogy felsőfokú tanulmányaik 
során megfelelő információs és publikációs írástudás-
ra tegyenek szert, melyben elsődleges partnereik az 
egyetemi könyvtárak.
A fiatal kutatókra (doktoranduszokra) jellemző, hogy 
az információkeresésben minimális gyakorlati ta-
pasztalattal, a feldolgozásban kevés rutinnal rendel-
keznek, folyamatosan alakítják személyes szakmai 
igényeiket és erkölcsi normáikat. Közben alkalmaz-
kodniuk kell a tudományos elvárásokhoz, a munka-
helyi, tudományági és társadalmi környezethez.
Az értékelési rendszerek nemzetközi, nemzeti, tudo-
mányágankénti és intézményi szinteken is eltérőek 
lehetnek. A mennyiségi elvárások arra ösztönzik a 
kutatókat, hogy bármi áron publikáljanak. Az elmúlt 
években megváltozott a publikálás módszere, egy-
re inkább a nyílt hozzáférést várják el a kutatóktól, 
melynek két módja (zöld és arany út) vált ismertté. A 
hagyományos, kiadón keresztül történő publikálás is 
megváltozott, anyagi forrásai az előfizetőkről egyre 
inkább a szerzők felé irányulnak (a hibrid modellben 
az előfizető és a szerző is fizet). Ennek eredménye-
ként a fizetős publikálás mennyisége drasztikusan 
megnőtt (a 2011-es 53 ezerről 2014-re 420 ezerre). A 
nyereségre törő kiadók nem a publikációk minőségé-
vel, hanem az elérhető legnagyobb haszonnal foglal-
koznak. A fiatal kutatók főleg a fejlődő országokban 
veszik meg így a publikációs lehetőséget. A kezdő 
kutatók nehezen tájékozódnak a nyílt hozzáférésű és 
a hagyományos publikálás módszerei között.
A tudományág sajátosságai is befolyásolják a publi-
kálást: az elméleti tudományágak hozzáállása a ku-

tatási eredmények megosztásához és közzétételéhez 
más, mint az alkalmazott kutatásokat folytatóké. Az 
iparral együttműködő kutatási eredményeket sokkal 
tömörebben és kevésbé teszik hozzáférhetővé, mint 
más tudományágakban.
A fiatal kutatók tudományos és publikációs etikáját 
ezek a hatások is befolyásolják, sokszor nehéz hely-
zetbe hozzák. A hivatkozások megfelelőségét korsze-
rű technológia, plágiumkereső módszerek támogatják 
(ld. iThenticate). Gondot okozhat a másodlagos for-
rásközlés, az érvénytelen hivatkozás, a saját publi-
káció duplikálása, a már közölt szöveg parafrázisa, 
a társszerzők nem megfelelő közlése, idegen szöveg 
másolása. A szerzői etika kérdésében a kiadók és re-
cenziók készítői is szigorú szabályokat követnek.
A fiatal kutatók munkáját megkönnyíthetik az egyete-
mi könyvtárak, melyek elsődleges feladata a kutatás 
információs támogatása, amit a digitalizálásnak és 
az új technológiáknak köszönhetően gyorsan képe-
sek teljesíteni.
A fiatal kutatók tudományos és publikációs tevékeny-
ségéről készült kérdőíves kutatás 15 nyílt kérdésből 
állt. Már az első hét kérdésből körvonalazódtak azok 
a problémák, amelyek a fiatal kutatókat foglalkoz-
tatják. A kitöltők többsége műszaki doktorandusz 
hallgató volt, kisebb része a természet-, az orvos- és 
a humán tudományok területét képviselte, nemzet-
közi együttműködésben öt EU-s hallgató vett részt. 
A válaszadók mindegyike folytatott publikációs te-
vékenységet. Az információforrások közt említették 
a Scopus, WoS, ScienceDirect, PubMed, Google 
Scholar és egyéb speciális adatbázisokat, a könyvtá-
rakat, a ResearchGate-et, konferenciákat. A publiká-
ciós tevékenységben, a hely kiválasztásában a több-
ség konzultál közvetlen kutatótársaival, kollégáival. 
A fizetős publikálással kapcsolatban megegyeztek a 
vélemények a nem megfelelő minőség tekintetében. 
A válaszadók ugyan ismerték a Creative Commons 
licenc (CC) fogalmát, de nem voltak tisztában annak 
alkalmazásával a tudományos publikálásban. A kuta-
tás igazolta, hogy a fiatal kutatók körében a szerzői 
jog és a licencek kérdése a legkevésbé ismert téma.
Korunkban a tudományos publikálás folyamatosan 
változik, ami sokszor a neves kutatókat is próbára 
teszi. A fiatal kutatóknak számos nehézséggel kell 
megküzdeniük e tevékenység során, intenzívebb tá-
mogatást igényelnének a szerzői jog, a licencek és a 
publikációs etika kérdéseiben.

(Prókai Margit)
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CoHn, Peter – MalinowKsi, Christine: How our unit 
expanded to support users of common campus tool sets 
In: Computers in libraries. – 37. (2017) 3., p. 26-29.

a campus közös eszközcsomagjait használók támogatá-
sának kibővítése

Használók képzése; Hivatkozás; információtechnológia; 
Kutató -mint olvasó; szoftver

A Massachusetts Institute of Technology (MIT, 
USA) sok egyetemi könyvtárhoz hasonlóan támogat-
ja a hivatkozáskezelő eszközök (Zotero, Mendeley, 
EndNote) használatát. A kutatók egyre jobban igény-
lik a cikkek közös írásához, annotálásához és meg-
osztásához, a digitális fájlszervezéshez szükséges 
eszközöket. A cikk a MIT könyvtáraiban a személyes 
tartalomkezelésre (personal content management, 
PCM) szervezett team fejlődését mutatja be. A MIT-
ben öt iskola, mintegy ezer oktató és több mint 11 
ezer hallgató van. A könyvtárakban vannak témafe-
lelősök, akik tudományágak szerint segítik a kutató-
kat főleg a több tudományágat érintő területeken. A 
PCM team az adat- és speciális szolgáltató osztály-
hoz tartozik, tagjai a témafelelősök és olyan területek 
szakértői, mint a földrajzi információs rendszerek, a 
használói élmény és az adatkezelés.
Kezdetek (2001): néhány, az EndNote-ot ismerő 
könyvtáros kurzusokat ajánlott a januári időszakban, 
amikor általában a workshopokat tartják. A sikeren 
felbuzdulva más időben is hirdettek workshopokat 
az EndNote, majd újabb rendszerek használatáról. 
2005-ben indult a RefWorks az egész campusra ér-
vényes előfizetéssel, miközben a Paperst és a Zoterót 
már többen is használták. A szervezettebb támogatás 
érdekében a 2010-ben alakult ún. hivatkozás-segítő 
csoportban (cite help team) kezdetben öt fő dolgozott. 
A team először útmutatókat készített a hivatkozáske-
zelő eszközökhöz, majd a folyamatok és a szakértői 
munka formalizálásával, újabb támogatható eszközök 
megismerésével foglakozott. A hivatkozási eszközök 
számával nőtt az érdeklődés az újabb és újabb esz-
közök iránt. A valóban megismerésre vagy támoga-
tásra érdemes rendszerek kiválasztásához a team egy 
kritériumsort állított össze. A kritériumok alapján a 
RefWorks maradt az általános licencelt eszköz, az 
EndNote néhány fontos csoport eszköze, bekerült az 
ingyenes Zotero és Mendeley.
Változások éve (2013): mivel egyre többen használták 
a Zoterót és a Mendeleyt, a Mendeley került intézeti 

szintre, 2014 végével lemondták a RefWorks-öt. A 
Mendeley mellett szólt, hogy a hivatkozáskezelést 
a szövegszerkesztővel integrálva közös munkát tesz 
lehetővé. Ekkor már a könyvtár egyre többet foglal-
kozott a személyes digitális archiválással, az átalakult 
team, a PCM feladata volt az együttműködés és a sze-
mélyes fájlkezelő eszközök támogatása, amihez fel-
vette a kapcsolatot az intézet archívumával és a digi-
tális levéltár speciális gyűjteményeivel. A támogatás 
többértelmű fogalom lett: segítség a hibakeresésben 
az EndNote, a Zotero és a Mendeley használóinak, 
ezekről rendszeres workshopok tartása; új rendsze-
rek megismerése (például Papers), amelyekről nem 
voltak rendezvények. A támogatás nem kötődött szo-
rosan az intézeti licenchez, a PCM-nek kellett meg-
határoznia, mit támogat, és merre nyit.
2015-től a MIT adja az ORCID kutatói azonosítót, a 
kapcsolati pont a PCM lett. A team szolgáltatásait 3 
szinten határozta meg:

1. szint: teljesen támogatott eszközök: intézeti szin- –
tű licence van (Mendeley), vagy jelentős a felhasz-
nálók száma (Zotero) – a támogatás konzultációt, 
workshopokat és webes útmutatókat jelent.
2. szint: félig támogatott eszközök: a MIT-ből ke- –
vesen használják, vagy a PCM team úgy ítélte meg, 
hogy speciális igényekhez szükséges (pl. Papers az 
annotációk exportálásához) – a team ismeri ezeket 
és segíti a problémamegoldást.
3. szint: feltárandó eszközök: szükségesek lehet- –
nek, de nincsenek a 2. szinten (Overleaf, Authorea) 
– ezeket a PCM megvizsgálja és kísérleti szinten 
használja, ezután kerülhetnek az 1. szintre (ilyen 
volt a Mendeley).

A szintek meghatározása után felül kell vizsgálni a 
válogatási kritériumokat, beleértve a közös munká-
hoz szükséges jellemzőket. 2017-ben az Overleaf 
kísérleti használata javasolt, ezután a válogatási 
kritériumok hosszabb időre meghatározhatók. A ter-
vekben szerepel még a szolgáltatások ismertetése a 
könyvtáron belül és kívül.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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HoFFMan, nadine [et al.]: teaching research skills 
through embedded librarianship. – Bibliogr. In: reference 
services review. – 45. (2017) 2., p. 211-226.

a kutatási készségek oktatása és a kihelyezett könyvtá-
rosság

egyetemi hallgató; egyetemi oktató; Használók képzése 
-felsőoktatásban; Információs műveltség; Könyvtárosi hi-
vatás

A tudományos kutatással összefüggő íráskészségeket 
a legtöbb egyetemi kurzus nem tartalmazza explicit 
módon, pedig ezekre az órákon és azokon kívül is 
egyre nagyobb szüksége van a hallgatóknak. A kana-
dai Calgary Egyetemen – a szokásos egy alkalomra 
szorítkozó oktatás helyett – négy egymást követő 
héten oktatta a hallgatókat egy együttműködésre 
épülő, a szaktárgyat tanító oktatóból, könyvtárosból 
és tudományos írást tanító oktatóból álló kihelye-
zett team. Újratervezték az elsőéves hallgatók kur-
zusát, amely a szakirodalmi hivatkozás szerepét, a 
plágium elkerülésének szükségességét és módjait, 
az irodalomkutatást, az információforrások elérését 
és értékelését mutatja be a hallgatóknak, valamint 
annotált bibliográfiák készítését gyakoroltatja ve-
lük. Ez a kutatásalapú tanulásra/tanításra alapozott 
(inquiry-based) kurzus egyaránt alkalmaz formatív 
és szummatív értékelést, amelyben – a szokásostól 
eltérő módon – a könyvtáros is részt vesz. Fontos esz-
köze a tükrözött (fordított) osztályterem módszere, 
amely arra épül, hogy a hallgatók még az órák előtt 
önállóan ismerik meg a tananyag egy részét, gyakran 
videó formájában, majd ezt mélyítik el valamelyik 
oktatójuk segítségével.

(Koltay Tibor)

257/2017

sCHaUB, Gayle [et al.]: the language of information lit-
eracy : do students understand?. – Bibliogr. jegyzetekben 
In: College & research libraries. – 78. (2017) 3., p. 283-
296.

Értik-e a hallgatók az információs műveltség nyelvét?

Egyetemi hallgató; Felmérés; Információs műveltség; 
Könyvtártudományi szakirodalom; terminológia

A Grand Valley Állami Egyetem (Michigan) alap-
képzéses hallgatónak körében végzett online fel-

mérés 773 válaszának elemzése azt mutatja, hogy a 
kérdőíven szereplő 14, az információs műveltséghez 
köthető szó és kifejezés közül a legtöbben a szakiro-
dalmi hivatkozás (citation, 87,11%) és a bibliográ-
fia (bibliography, 86,64%) szót ismerik. Mindkettő 
gyakran előfordul az órákon és a használóképzésben. 
Emellett már középiskolás korukban is találkozhattak 
velük a hallgatók.
A kulcsszó (keyword, 84,75%), a teljes szöveg (full 
text, 82,44%) a referátum (abstract, 79,22%) és az 
adatbázis (database, 72,51%) ismerete annak köszön-
hető, hogy az információkereséshez kötődnek, így a 
használóképzésnek is tárgyai. Esetükben leginkább 
célirányos, gyakorlati tevékenységekről van szó, amit 
az is mutat, hogy a hallgatók fogalmi ismeretei gyen-
gébbek ezen a téren, például az adatbázist definiálni 
már sokan nem tudják. 
A lektorálás, szakértői bírálat (peer review, 63,03%) 
esetében bizonytalanság volt megfigyelhető, ami-
hez az is hozzájárult, hogy a több száz megvizsgált 
tantárgyleírásban számos eltérő megfogalmazás ta-
lálható ezzel a fogalommal kapcsolatban, így elő-
fordult a válogatott cikkek vagy a referált folyóirat 
kifejezés is.
Az 50%-ot kissé meghaladó sávba esik a folyóirat 
(journal, 54,38%), a katalógus (catalog, 52,41%), a 
nyílt hozzáférés (open access, 51,44%) és a tárgyszó 
(subject heading, 50,85%). Ezeket gyakran használ-
ják a szaktárgyak oktatói, viszont fogalmi természe-
tük folytán sok hallgató nem érti őket vagy jegyzi 
meg értelmüket. A tárgyszavakat az órákon sokszor 
deszkriptornak nevezik, vagy valamiképpen körül-
írják őket, ráadásul a Google használatakor nem is 
kerülnek szóba. A journal szó nem csak folyóiratot, 
hanem (a tanulók által, tanulási célból vezetett [A 
ref.]) naplót is jelent, amelyet ráadásul az amerikai 
középiskolákban gyakran használnak is. Ez zavarja 
a hallgatókat, ahogyan az is, amikor a folyóirat szó 
helyett az időszaki kiadvány kifejezéssel találkoznak. 
Ezen kívül a digitális folyóiratcikk gyakran hason-
ló formát ölthet, mint a magazinok cikkei. A nyílt 
hozzáférés pedig nemrég került be a könyvtári és az 
egyetemi szókincsbe.
Ötven százalék alatti ismertséget mutatott a tudo-
mányos (scholarly, 41,12%), az (információ)forrás 
(source, 37,48%) és az állomány (stacks, 22,25%). (A 
scholarly szó és a vele alkotott kifejezések a magyar-
ra történő fordításkor is okoznak gondot [A ref.])

(Koltay Tibor)

Lásd még 204, 217
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Információelôállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés
Audiovizuális, elektronikus, optikai 

információhordozók
Lásd 214, 233, 234, 238

Információ- és kommunikációs  
technológia
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KONEČNý, Maroš: Mobilné zariadenia a knižnice. – Bib-
liogr. In: ITlib. – 20. (2017) 1., p. 5-10.
res. angol nyelven

Mobil eszközök és a könyvtárak

Honlap; információtechnológia; Könyvtárpropaganda; 
Mobilkommunikáció

2015-ig a felmérések szerint a világon 1,9 milliárd 
ember használt mobil eszközöket, az asztali számító-
gépek használata nem érte el az 1,6 milliárdot, sokan 
azonban mindkét típust alkalmazták. Szlovákiában 
2016-ban már 2,3 millióan használták az internetet 
mobil eszközükről.
A könyvtárak követhetik, milyen eszközökkel láto-
gatják weboldalaikat, és optimalizálhatják a hasz-
nálókkal való kommunikációjukat. Ebben segít a 
Google Analitics, mely szerint pl. a Zsolnai Egye-
tem 2016. decemberi adataiban a 87 610 weboldal-
látogatónak a 9,9%-a (minden 10. használó) mobil 
eszközt használt. A könyvtárak számára fontos, hogy 
optimalizálják az információközvetítést. Az asztali 
gépek képernyőjének átlómérete 35 cm vagy több, 
a tableteké 17–25 cm közötti, a mobiloké 9–15 cm 
közötti. Ezért előfordulhat, hogy az asztali számí-
tógépre optimalizált könyvtári weboldal a mobil 
eszközön kaotikusan jelenik meg. A Google szerint 
a használók 61%-a nem tér vissza az ilyen webolda-
lakra. A könyvtár ezért két megoldás közül választhat, 

a weboldalát reszponzív dizájnnal látja el (ilyen pl. a 
kassai Jan Bocatius Könyvtár honlapja), vagy mobil 
applikációt alkalmaz.
A mobil applikációk olyan szoftveralkalmazások, 
amelyek online digitális platformokról installálhatók 
(pl. Google Play, App Store stb.). Sokféle lehetőséget 
kínálnak a könyvtáraknak az információik érdekes 
és hatékony megjelenítéséhez, ilyen pl. a virtuális 
könyvtárlátogatás, navigálás a könyvtár tereiben, QR-
kódok olvasása, olvasói adatok megtekintése, online 
katalógus és online kölcsönzés, események jelzése, a 
könyvtár szolgáltatásainak értékelése.
A szlovák könyvtárak többsége nem vagy kismér-
tékben használ mobil alkalmazásokat. A gyakran 
használt alkalmazások közé tartozik az SSKK – a 
Szlovák Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesüle-
tének applikációja, mely az eperjesi járásban lévő 
könyvtárakat népszerűsíti azzal, hogy a könyvtárak-
ban virtuális sétát tehetünk, szöveges információ és 
élőbeszéd kíséretében. A SMARTkatalog2 – mobil 
applikáció segítségével a csatlakozott cseh és szlo-
vák könyvtárak használói elérik a Clavius rendsze-
ren keresztül az online katalógust, a könyvtárak 
újdonságait, az olvasói fiókokban az előjegyzés és 
hosszabbítás lehetőségét. A szlovák könyvtárakban 
a 2012-es állapothoz képest fejlődés tapasztalható, 
de a cseh szomszédok applikációk tekintetében job-
ban állnak. A „Könyvtár” nevű applikáció a Prágai 
Városi Könyvtár használói számára lehetővé teszi a 
kölcsönzések kezelését, személyre szabott kínálatot 
nyújt a könyvtári kulturális programokból és egyéb 
akciókból, információkat közöl a fiókokról. A Nem-
zeti Műszaki Könyvtár applikációja a katalógus in-
formációi mellett a könyvtári egységek elérhetőségét 
is jelzi, az olvasói adatok, tartozások és a kedvenc 
dokumentumok kezelését is lehetővé teszi.
A külföldi könyvtárak közt az új-zélandi Auckland 
Egyetem Könyvtára a használók számára biztosítja 
az online katalógus elérését, a felsőoktatási cikkekhez 
való hozzáférést, a tartozások követését, a könyv-
tárosokhoz való navigálást, a tanulóterekben lévő 
számítógépek foglalását, a könyvtár által használt 
blogokhoz és közösségi hálókhoz való hozzáférést. 
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Ezek az applikációk a könyvtár honlapjáról közvetle-
nül lehúzhatóak, így nem kell azokat aktualizálni.
A nyilvános könyvtárak közül a Chicagói Városi 
Könyvtár applikációja főként a könyvtári gyűjtemény 
bemutatását szolgálja. Már a főmenüben elérhetőek 
az e-könyvek, az újdonságok és a bestsellerek, ezeket 
a használók egyenként értékelhetik. Az olvasói tar-
tozások követését, a kölcsönzések menedzselését, a 
könyvtárhoz és fiókjaihoz való navigálást is lehetővé 
teszi az applikáció.
A könyvtárak kihívásként és lehetőségként kezelik a 
mobil applikációkat, a használóik elérése érdekében. 
A mobil applikációk használatának trendje erősödik, 
kényelmi szolgáltatásaik egyre népszerűbbek.

(Prókai Margit)

259/2017

MaCeli, Monica – BUrKe, John J.: technology skills in 
the workplace : information professionals’ current use and 
future aspirations. – Bibliogr. In: information technology 
and libraries. – 36. (2016) 4., p. 35-62.

technológiai készségek a munkahelyen: mit használnak 
az információs szakemberek, és mi várható a jövőben?

Felmérés; információtechnológia; Könyvtárosi hivatás

A technológia az információs szakemberek minden-
napjainak kikerülhetetlen részévé vált. A cikk olyan, 
könyvtárosok körében végzett kutatásról számol 
be, amely három fontos kérdésre kereste a választ: 
1. Milyen informatikai tudással rendelkeznek ma a 
könyvtárosok? 2. Mit szeretnének még megtanulni? 
3. A jelenlegi tudás és a tanulni vágyott képességek 
területén milyen különbségek mutatkoznak a kezdő 
és a tapasztalt könyvtárosok között?
Amerikai kutatók 2015 februárja és márciusa között 
kérdőíves vizsgálatot végeztek, amelynek során 30 
könyvtárközpontú elektronikus vitacsoport tagjait 
keresték meg. A mintába különböző könyvtártípu-
sokban, különböző pozíciókban dolgozó munkatár-
sak kerültek. Összesen 2216 válasz érkezett, főleg az 
USA-ból és Kanadából, többségük (54,4%) egyetemi 
könyvtáros mester fokozatú vagy doktori végzettség-
gel rendelkezik. A résztvevők 63,4%-a foglalkozik 
tájékoztatással, 58,5%-a vezetéssel, 56,9%-a pedig a 
gyűjtemény fejlesztésével, de a számítógépes mun-
kák is előkelő helyet foglalnak el a listán. A válasz-
adók átlagosan hat olyan feladatkört jelöltek meg, 
amelyben dolgozniuk kell, vagyis nem kimondottan 

egy terület szakértői, hanem a könyvtári munka szé-
les palettájára rálátnak.
A válaszok alapján könyvtáruk technológiai fejlődé-
sének legnagyobb gátjaként a munkatársak a pénz-
ügyi források hiányát látják (80,7%), a munkaerőhi-
ány a második leggyakoribb ok (62,4%), a munka-
társak kompetenciahiánya pedig a harmadik (48,5%). 
A könyvtárakban jelenleg alkalmazott technológiai 
elemek a válaszadók szerint gyakorisági sorrendben 
a következők: e-mail, szövegszerkesztés, internetes 
böngészők, könyvtári katalógusok felhasználói fe-
lülete és a könyvtári adatbázisok, ezeket közel 2000 
alkalommal jelölték meg. A gyakorisági lista végén 
olyan lehetőségek állnak, mint a virtuális valóság, a 
kiterjesztett valóság, a 3D nyomtatás, a Linux operá-
ciós rendszer és a makerspace technológiák.
A kutatók a mélyebb elemzésre az R nevű statisztikai 
programot alkalmazták, amellyel szövegbányászatot is 
végeztek. A válaszok alapján öt olyan klasztert hoztak 
létre, amelyek a gyakran együtt alkalmazott techno-
lógiai elemeken alapulnak, így kirajzolódik egy kép 
arról, hogy bizonyos könyvtárak a kommunikációs és 
oktatóeszközökre, míg mások különböző eszközökre 
és szoftverekre, vagy webes és multimédiás tartalmak 
előállítására, irodai alkalmazásokra és az információ 
megosztására, valamint az informatikai háttér biz-
tosítására és az e-könyvek szolgáltatására helyezik 
a hangsúlyt. A kutatók kiválasztottak három átfogó 
technológiai feladatot (szerver-üzemeltetés, könyvtá-
ri weboldal készítése és üzemeltetése, a technológia 
használatának tanítása), megvizsgálták, mely tevé-
kenységek kapcsolódnak ezekhez a válaszok alapján, 
és azokat a köztük lévő kapcsolattal megkísérelték 
vizuálisan ábrázolni.
Arra a kérdésre, milyen technológiai kompetenciát sa-
játítana még el, hogy jobban végezhesse a munkáját, a 
többség (közel 20%) a programozást válaszolta. Em-
lítésre került a HTML, a Python, a CSS, a JavaScript, 
a Ruby és az SQL is. A válaszok mögött többféle 
motiváció áll: bizonyos könyvtárosok szeretnének 
sokkal önállóbbak lenni, és nem az informatikusokra 
támaszkodni, amikor akadályba ütköznek, míg mások 
az informatikusokkal való kommunikáció javítására 
való lehetőséget látják a programozási nyelvek meg-
tanulásában, a válaszadók egy része pedig szeretne új 
eszközöket és új szolgáltatásokat létrehozni a könyvtár 
és az olvasók számára.
A résztvevők közül 877 tíz évnél kevesebb ideje dolgo-
zik könyvtárban. Az ő válaszaikat is összehasonlították 
a „veterán” könyvtárosokéval. A tapasztaltabb könyv-
tárosok gyakrabban használják az IKR könyvtárosi 
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felületét, mint az újak, akik azonban valamennyivel 
gyakrabban használnak felhőalapú szolgáltatásokat, 
és tanítanak másokat technológiai ismeretekre. Nem 
találtak a kutatók különbséget a különböző munkata-
pasztalattal rendelkező csoportok között a leggyakrab-

ban használt technológiai elemek rangsorában, illetve 
az elsajátítani kívánt kompetenciákban sem.

(Jávorka Brigitta)

Lásd még 202, 255

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés

260/2017

FoBerovÁ, Libuše: Cesty k moderní architektuře 
knihoven In: Čtenář. – 69. (2017) 2., p. 43-47.

Utak a modern könyvtárépítészet felé

Könyvtárépület

Az építészek a könyvtárat térnek tekintik, a könyv-
tárosok szolgáltatásnak, az olvasó pedig egyszerre 
szeretné mindkettőt élvezni. 1989-ig Csehországban 
alig építettek könyvtárakat, azóta nagymértékű épí-
tésekbe és felújításokba kezdtek.
Az építészet tükrözi a történelmet, reagál az ízlésvál-
tozásokra, a politikai helyzetre. A modern építészeti 
megoldásokon gyakran vitatkozunk, nagy vita kísérte 
a cseh nemzeti könyvtár épületének tervét, melyet a 
társadalmi visszhang miatt végül nem építettek meg 
(2007–2008). Azóta jelentősen javult a könyvtárosok 
kommunikációja az építészekkel.
A külföldi könyvtárépítészetben a belsőépítészeti 
megoldások a turistákat is vonzzák. A Seattle-i Vá-
rosi Könyvtár 12 emeletes épülete öt fő részből áll, 
amelyben a „könyvspirál” szint a legfontosabb, ahol 
a szabad válogatás megvalósul. A felső szintekről 
rálátás nyílik a lentiekre és a városra. Több mint 30 
olvasóterem, öltöző, kávézó, videotéka és automati-
kus raktári rendszer is található az épületben.
Minden ország sajátos viszonyt alakít könyvtáraival, 
könyvtárépületeivel. Franciaországban a könyvtárak 
a tudás fellegvárai, az államhatalom autoritásának 
szimbólumai. Építészetükre az eredetiség jellemző, 
az önálló könyvtárépületek a város szimbólumai, 
melyre a lakosok büszkék. A francia építészek úgy 
tekintenek a könyvtárakra, mint az ún. harmadik leg-

kedveltebb helyre: otthon – munkahely – könyvtár 
(mint a találkozások helyszíne).
A német építészek reális térként kezelik a könyvtá-
rakat. Arra keresik a választ, hogy mit kínálnak ma 
a könyvtárak, ezért nemcsak az építészet, hanem a 
belső terek, környezet kialakítása is fontos, nagy fi-
gyelmet szentelnek a belépő, információs övezetre, a 
könyvtárban való tartózkodásra és munkára.
London délkeleti részén található a 2000-ben épült 
Peckham Library nyitott épülete, amely a kaleidosz-
kóp színes mozaikjaira emlékeztet, új korszakot 
nyitva a könyvtárépítészetben, ahol az emberek fon-
tosabbá váltak, mint a könyvek.
A külföldi példák között említhető még a delfti köz-
könyvtár hipermarket stílusa, Szingapúr modern 
könyvtára, a lengyel médiatékák és sorolhatnánk…
A cseh építészek szerint a könyvtár élő organizmus, 
tervezésekor három utat kell követni: a könyv, az 
olvasó és a könyvtáros útját, amelyek nem keresz-
tezhetik egymást.
A 2017–2020-as könyvtárfejlesztési projektben az új 
nemzeti könyvtár, az olomouci, ostravai tudományos 
könyvtárak építésére készülnek tervek. A morva te-
rületi könyvtár brnói raktárépületének bővítését is 
tervezik. A könyvtárfejlesztési koncepció 8 prioritása 
közül az egyik a könyvtárak építése és technológiai 
felszerelése.
Az új cseh könyvtárak jó példája a prágai Nemzeti 
Műszaki Könyvtár (21000 m2), mely öt földfeletti 
szintjével a találkozások helyszíne. Éjszakai tanu-
lóterme egyedülálló szolgáltatást biztosít a 2009-es 
átadása óta. A közös belső légterű épület mellvédjeit 
a román Dan Perjovschi eredeti rajzai díszítik. 
A Hradec Královéban található egyetemi és tudomá-
nyos könyvtár betonépülete az X betűre emlékeztet, 
mely központi részből és négy szárnyból áll. Az ol-
vasók „ementálinak” nevezték el a folyosó kerek fa-
ablakai miatt. Kávéház és galéria is van benne.



646 Könyvtári Figyelõ 2017/4

A Hradec Královéi Városi Könyvtár új épülete kö-
zösségi központ és irodalmi kávéház, az épület te-
tejét egy bálna, a bejárata melletti lépcsősort színes 
könyvborítók díszítik.
A libereci tudományos könyvtár a hely szellemét 
közvetíti épületével, ott áll, ahol a nácik leégették 
Közép-Európa legnagyobb zsinagógáját. Az épület 
egyesíti a könyvtár és a zsinagóga hagyományát, 
alaprajza Dávid-csillagot idéz. A sárga falakon Tóra-
idézet, Jónás imája héberül látható.
Mielőtt új könyvtárat tervezünk, meg kell határoz-
nunk annak küldetését, vízióját, azt, hogy kiket és 
hogyan fog szolgálni. Minél korábban tesszük föl az 
alapvető kérdéseket, annál jobb eredményre számít-
hatunk az új könyvtár megépítése során.

(Prókai Margit)

Lásd még 223

Elektronikus könyvtár

261/2017

weiss, andrew: examining Massive digital libraries 
(Mdls) and their impact on reference services. – Bibliogr. 
In: The reference librarian. – 57. (2016) 4., p. 286-306.

A digitális gigakönyvtárakban található tartalom minősége 
és hatása a referensz szolgáltatásokra

digitalizálás; elektronikus könyvtár; Hatékonyság; refe-
rensz

A Massive Digital Libraries, vagyis „nagy digitális 
könyvtárak”, esetleg „digitális gigakönyvtárak” kife-
jezés ma már külön kategória a digitális gyűjemények 
körében, s olyan kollekciókat jelöl, mint például a 
Google Books, a HathiTrust, az Internet Archive vagy 
az Europeana, amelyek eleget tesznek a digitális gi-
gakönyvtárakkal szemben támasztott kritériumok-
nak, hiszen számos digitalizálási projekt eredményét 
aggregálják, és több mint egymillió digitalizált könyv 
tartalmát teszik nyilvánosan elérhetővé. A digitalizá-
lási versenyben közülük a Google áll az első helyen 
jelenleg több mint 30 millió digitalizált könyvvel, 
mögötte második helyezettként 14 millió digitalizált 
kötettel a HathiTrust következik. Ezek a sokmilliós 
digitális könyvgyűjteménnyel rendelkező tartalom-
szolgáltatók a könyvtári referensz szolgáltatás tekin-
tetében szinte megkerülhetetlen forrásnak számíta-

nak, ennek ellenére nem teszik feleslegessé a helyi 
gyűjteményeket, egyrészt mert az általuk szolgáltatott 
tartalmak sok hibát rejtenek magukban, amelyek gya-
korta ellehetetlenítik a keresett tartalom befogadható-
ságát, másrészt mert a teljes könyvtermés töredékét 
szolgáltatják csupán. Továbbá az egyes nyelvek eltérő 
gyűjteményi reprezentáltsága is komoly kérdéseket 
vet fel, nem beszélve a lokális gyűjtemények ritka-
ságainak digitális gyűjteményekben való megjelené-
séről és a szerzői jogok érvényesítéséről. 
A digitális gigakönyvtárak vitathatatlanul pozitív 
hozadéka a szövegekben való keresés lehetőségének 
megteremtése, az adatbányászat, ami valós hozzá-
adott értékként jelenik meg, és amit a hagyományos 
nyomtatott szövegek soha sem tudnának biztosítani, 
nem beszélve arról, hogy a hét minden napján non-
stop elérhető szolgáltatásról van szó. Ugyanakkor 
negatívumok is említhetők a nagy digitális tartalom-
szolgáltatókkal kapcsolatban. A visszakereshetőség 
tekintetében ugyanis számos probléma kimutatható. 
A szkennelés minősége és a metaadatok pontossága 
egyaránt kívánnivalót hagynak maguk után. Gyako-
riak a fekete foltokat tartalmazó, leárnyékolt vagy el-
mosódott szövegoldalak, a ferdén szkennelt oldalak. 
Komplett szövegoldalak hiányozhatnak egy műből, 
de az is előfordul, hogy hiányos a tartalomjegyzék, 
távol-keleti nyelvek esetén pedig fejjel lefelé fordított 
oldalakkal is találkozhatunk.
A metaadatok tekintetében úgyszintén sok pontatlan-
ságot találhatunk. Nem ritka a tévesen megadott cím, 
szerző, kiadó és kiadási dátum sem.

(Tóth Béla István)

Lásd még 210, 211, 213
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Kapcsolódó területek
Kiadói tevékenység

262/2017

HerB, Ulrich: open access zwischen revolution und 
Goldesel : eine Bilanz fünfzehn Jahre nach der erklärung 
der Budapest open access initiative. – Bibliogr. In: infor-
mation Wissenschaft und Praxis. – 68. (2017) 1., p. 1-10.
res. angol és francia nyelven

nyílt hozzáférés: mérleg 15 évvel a Budapesti nyilatkozat 
után

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Publikálás -tu-
dományos kiadványoké

2002-ben közölte a Budapesti felhívás, hogy „Egy 
régi hagyomány és egy új technológia találkozásá-
ból egyedülálló eredmény született a köz javára. A 
régi hagyomány lényege tudósok hajlandósága arra, 
hogy kutatási eredményeiket szakfolyóiratokban té-
rítésmentesen közreadják, hogy az érdeklődőket és 
tudóstársaikat tájékoztassák; az új technológia pedig 
maga az internet. Ezek együtt teszik lehetővé […] a 
lektorált folyóirat-irodalom elektronikus terjeszté-
sét, és a tudósok, oktatók, diákok és más érdeklődők 
számára a teljesen szabad, korlátok nélküli hozzá-
férést az egész világon.” A főszereplők a 2000-es 
évek elején elsősorban tudósok, könyvtárosok vagy 
kutatóintézetek képviselői voltak. Nem volt szó jogi 
korlátozásokról, hiszen úgy vélték, „Legyen szaba-
don hozzáférhető a számítógépes hálózaton a szak-
irodalomnak az a része, amelyet a tudósok átadnak 
a világnak anélkül, hogy ezért díjazásra tartanának 
igényt” és mivel „[az eszközök] a kutatóknak már 
jelenleg is rendelkezésükre állnak, nem kell tehát 
piaci vagy jogi változásokat kivárniuk.” (http://mek.
oszk.hu/)
A Bethesdai nyilatkozat (legacy.earlham.edu/~peters/
fos/bethesda.htm) 2003-ban már további haszno-
sítási lehetőségeket látott, és már nem volt szó in-
gyenességről. Még ebben az évben a Berlini nyi-
latkozat is (https://openaccess.mpg.de/68053/Berli-
ner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf) megerő-
sítette ezt a meghatározást. Mindhármukban közös, 
hogy egyenértékűnek kezelik a zöld (a már máshol 

publikált) és az arany (a publikáláshoz hozzájáruló) 
hozzáférési módot (utóbbiban a közlési díj [Article 
Processing Charge] jelenik meg), de már 2003-tól 
nyilvánvaló volt, hogy a zöld utat nehéz összehan-
golni a Bethesdai és a Berlini nyilatkozattal. A Berlini 
nyilatkozat aláírása után a nagy tudományos kiadók 
nem hagyhatták figyelmen kívül a nyílt hozzáférést, 
de mivel abban nem láttak üzleti lehetőséget, a lejá-
ratás módszerét választották. Az Amerikai Kiadók 
Egyesülete (AAP) például azzal vádaskodott, hogy a 
nyílt hozzáférés az állami cenzúra eszköze és silány 
minőségű. Napjainkban, tíz évvel az AAP hadjárata 
után a nyílt hozzáférés és a kiadók viszonya drámai 
módon megváltozott. Mi történt 2007 és 2016 között? 
Már 2008-ban megjelent a Springer a nyílt hozzáfé-
résben a BMC felvásárlásával, majd Macmillan és 
az Elsevier. 
Ezt a fejlődést kritizálta a Finch-jelentés, mely a ku-
tatástámogatás számára az arany modellt javasolta; 
ez volt az első ajánlás a témában, mely a brit, a né-
met és az uniós kutatástámogatásban is megvalósult. 
Nem rögzítették az APC felső határát, viszont a tá-
mogatott publikációkat a Creative Commons szabad 
licenc (CC-BY) alatt kellett közreadni. Ez a kényszer 
a leleményes kiadókat könnyen szerzett nyereséghez 
juttatta. A nagy üzletet azonban az OA-konzorciumok 
jelentették. A nyílt hozzáférés előkelő és jövedelme-
ző lett – elsősorban a kereskedelmi kiadók számára, 
ugyanakkor zárt ajtók mögött döntöttek fontos kérdé-
sekről, és a lejárató kampányoknak sem lett vége.
Részletes tanulmánya végén a szerző a nyílt hoz-
záférés nyerteseit (kiadók) és veszteseit (mindenki 
más) sorolja fel, majd a téma részletes irodalmát is 
közreadja.

(Murányi Lajos)

Lásd még 203, 213
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