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Merre tart
a könyvtáros világ?

– Gondolatok két nemzetközi
konferencia kapcsán*

Az Európai Unió tagjaként különösen fontos,
hogy a szolgáltatások korszerûsítésével foglal-
kozó könyvtári szakembereink lehetõség szerint
rendszeresen tájékozódjanak a nemzetközi szin-
ten folyó fejlesztések irányelveirõl, az elért ered-
ményekrõl, mert csak így tudunk megfelelõ szín-
vonalon bekapcsolódni az európai kulturális pro-
jektekbe. Sokat tanulhatunk a jó gyakorlatok
megismerésével, ésszerûsíthetjük a munkánkat a
tapasztalatok átvételével, és mindezek révén ta-
karékoskodhatunk anyagi és szellemi erõforrá-
sainkkal. Arra természetesen nincs lehetõség,
hogy minden érdeklõdõ részt vehessen egy-egy

nemzetközi találkozón, ezért különösen örülök,
hogy lehetõségem nyílik beszámolni arról, amit
2006-ban két külföldi konferencián tapasztaltam.

Az európai digitális kulturális örökség

felfedezése:

gyûjtés, összekapcsolás

– és megõrzés?

A fenti címmel 2006 júniusában Salzburgban
rendezték meg a kulturális örökség digitalizá-
lására és hozzáférhetõségének javítására irá-
nyuló európai erõfeszítésekkel foglalkozó kon-
ferenciát.

A két évvel korábban ugyanitt megrendezett
Az eKultúra horizontjai: a digitalizálástól a kul-

turális élmények kialakításáig/létrehozásáig el-
nevezésû konferencia fõként a digitalizálással
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott, ebben az
évben pedig a sokoldalú együttmûködés kiszéle-
sítése, a közös európai projektek helyzetének
felmérése és az ezekbõl adódó feladatok áttekin-
tése volt a rendezvény fõ célja.

ODR-adat
helyesbítése

Lapunk elõzõ számá-
ban adtuk közre az
ODR-tagkönyvtárak
2006. évi mutatóit.

Az Akiktõl a leg-

többet kérték 2006-

ban c. táblázat abból a
kényszerbõl eredõen,
hogy a fekvõ táblát
ketté kellett vágni,
rossz (fél évnyi) ösz-
szegzõ adatokkal je-
lent meg. Közöljük a
táblázat helyes adatait,
olvasóinktól és az adat-
szolgáltató könyvtá-
raktól elnézést kérünk.
– a szerk.

* Készült a DAT 2006 konferencián 2006 novemberében
elhangzott elõadás alapján.
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A témákat részben az Európai Bizottság ki-
adásában megjelent i2010: digitális könyvtárak
közlemény ihlette. Az ajánlás az európai kultu-
rális és tudományos örökség megõrzésével kap-
csolatos javaslatokat, irányelveket fogalmazta
meg. Ebbõl számos feladat adódik az egyes or-
szágoknak, melyeket igazán hatékonyan csak
összehangolt tervezéssel, átfogó koordinálással és
ésszerû munkamegosztással lehet megvalósítani.

Elhangzott, hogy az EU az egyes tagországok
feladataként jelöli meg a nemzeti digitalizálási
stratégia kialakítását, a támogatási feltételek
megteremtését, a szerzõi jogi kérdések rendezé-
sét és a hosszú távú megõrzés és hozzáférés
biztosítását, míg az EU fõként a kutatás-fejlesz-
tésre, a koordinációra és a hozzáférhetõség biz-
tosítására szán forrásokat.

A nemzeti könyvtárak összefogásával létre-
jött Európai Könyvtár (TEL) is továbbgondolan-
dó, és alapjain nyugszik majd a tervezett Euró-
pai Digitális Könyvtár (EDL), mely többnyelvû
hozzáférési pontként kívánja megmutatni az eu-
rópai digitális tartalmakat. A TEL bõvítésére
vonatkozó tervek szerint 2007 végére 35 nemze-
ti könyvtár állományát teszik elérhetõvé a hon-
lapon (www.theeuropeanlibrary.org). A szerve-
zõk jelenleg a projekt lelassulásának okait vizs-
gálják és a munka felgyorsításának lehetõségein
gondolkodnak. Továbblépésként többek között a
nemzeti könyvtárak körének bõvítése mellett más
értékes gyûjtemények bevonását is tervezik.

A salzburgi konferencia számos részterület
gondjaival és eredményeivel foglalkozott. A
gyûjtemények kezelésétõl és konverziójától kezd-
ve a hosszú távú megõrzéssel kapcsolatos prob-
lémákon át a kommunikáció és kollaboráció erõ-
sítéséig sok témát érintettek az elõadások.

A rendezvény egyik értékének tartom, hogy a
sikerek mellett a vártnál szerényebb eredmények-
kel járó kezdeményezésekrõl is szó esett. Külö-
nösen igaz ez a hosszú távú megõrzésre, amely
szemmel láthatóan kiemelt szerepet kapott a ta-
lálkozón. Az archiválási módszerek megválasz-
tása, a technológiai változások követése, a táro-
lókapacitás biztosítása, az adatvesztés veszélye,
a konverziós eljárásokból adódó nehézségek még
sok megválaszolandó kérdést vetettek föl, ami a
témával foglalkozó elõadások nagy számából is
jól érzékelhetõ volt. A felmerült akadályok, ne-
hézségek leküzdésére nem született egységes
javaslat, de abban mindenki egyetértett, hogy nem

lehet várni, a munkát el kell kezdeni legjobb
tudásunk szerint, a ma elérhetõ legkorszerûbb
technológiával, és gondoskodni kell a folyama-
tos migrációról. A megoldás sürgetõ, mert már
így is hatalmas – és exponenciálisan növekvõ –
mennyiségû információ tárolásáról, elérhetõsé-
gérõl kell gondoskodni. Ez egy meglehetõsen
költséges, kutatásigényes feladat, amely csak össze-
fogással, közös gondolkodással oldható meg.

A konferencia honlapjáról – http://dhc2006.
salzburgresearch.at/ – letölthetõk a legfontosabb
háttéranyagok, többek között a Lundi alapelvek,
a Dinamikus akcióterv, az i2010 ajánlás és a
kapcsolódó együttmûködési programokkal –
Minerva, Michael, TEL, Bricks, PrestoSpace –
foglalkozó dokumentumok. Az utóbbiakról a kon-
ferenciához kapcsolódó workshopokon tájékozód-
hattak az érdeklõdõk. A Minerva programban dol-
gozó nemzeti képviselõcsoportoknak a konferenci-
át követõ napon külön találkozót szerveztek.

* * *

Internet-könyvtárosok
nemzetközi konferenciája

A többéves hagyományokkal rendelkezõ, évente
megrendezett konferencia újra és újra rengeteg
érdeklõdõt vonz a világ minden tájáról. A fõként
könyvtárosoknak és információmenedzsereknek
szervezett találkozó minden alkalommal izgal-
mas témákat tárgyal, és az évek során a könyv-
tár, az információközvetítés és az internet kap-
csolatának szinte minden vetületét érintette.

Vessünk egy pillantást az utóbbi három év
témáira!
2004:

Eléhetõség, felépítés és cselekvés: Az új digitális

világ stratégiája

2005:

Átlépve a határokat: információs technológiák

és a XXI. század stratégiái

2006:

Új eszközök felfedezése. A webtechnológiák

demisztifikálása

2004-ben az információvagyon kezelésével és
hasznosításával foglalkozó szakemberek a stra-
tégiaalkotásra helyezték a hangsúlyt, felismerve,
hogy a hatalmas információtenger kezelése, szol-
gáltatása és megõrzése csak tudatos tervezéssel
lehetséges. Egy évvel késõbb a tapasztalatok
alapján a stratégia továbbfejlesztése és a techno-
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lógiai kutatások kerültek elõtérbe, míg tavaly már
az ezekre épülõ alkalmazások bemutatása és a
korszerû web 2.0-s megoldások terjesztése, a
technológia demisztifikálása, emberközelbe ho-
zása volt a konferencia célja.

Az elõadások világosan mutatták a fejlõdést,
és azt is jelezték, hogy a legaktívabb intézmé-
nyek nemcsak felismerték és meghatározták a fel-
adatokat, hanem az elmúlt években valóra is vál-
tották az elképzeléseket. Az eredményekrõl meg-
gyõzõ beszámolókat és tanulságos esettanulmányo-
kat hallhattunk. Követendõ példa az a határozott-
ság, amivel a nehézségek leküzdésével megvalósí-
tották a kitûzött célokat. A vitafórumok, tapaszta-
latcserék nem arról szólnak, hogy még mindig
mennyi akadályt kell leküzdeni, milyen technoló-
giai problémákkal szembesülnek, hanem lehetsé-
ges megoldásokat mutatnak be, gyakorlati példák-
kal szolgálnak az eredményes vállalkozásokról.

A siker másik mozgatórúgója a széles körû
összefogás, amely szinte mindegyik nagy vállal-
kozás mögött megtalálható. Könyvtárak, kutató-
intézetek, állami forrásokat elosztó intézmények
együtt valósítanak meg nagyszabású projekteket.
Csak így lehetséges, hogy viszonylag rövid idõ
alatt nagyon sok kiváló megoldás születik, amely
egyúttal tapasztalattal szolgál mindenkinek, aki
még most teszi meg az elsõ lépéseket a digitális
szolgáltatások felé. Nagyon dicséretesnek tartom,
hogy nem „ülnek” az eredményeken, hanem a
létrejött szolgáltatás sok esetben mindenki szá-
mára ingyenesen hozzáférhetõ, vagyis igen szé-
les körben hasznosul mind a szakma, mind a
felhasználók közössége számára.

Nézzük meg kicsit közelebbrõl, milyen szek-
ciótémákat jelöltek meg a szervezõk, hiszen ez
is mutatja, hogy jelenleg mi foglalkoztatja legin-
kább a szakembereket és milyen széles az a te-
rület, ahol elvégzendõ feladatok várnak a kor-
szerûen gondolkodó, felhasználó-központú
könyvtárakra. A 27 országból érkezett 300 ven-
dég kiváló elõadásokat hallgathatott a digitalizá-
lási tapasztalatokról, az internetszolgáltatások
menedzselésérõl, a nyílt forráskódú programok-
ról, az információs írástudás fontosságáról, szám-
talan – web 2.0, illetve library 2.0 szemléletre
épülõ – alkalmazásról, valamint az elektronikus
források hasznosításáról.

Az elõadásokból kitûnt, hogy a legfonto-
sabb teendõk a következõ kulcsszavak köré
szervezhetõk:

• koordinált digitalizálás,
• sokoldalú hozzáférés biztosítása,
• tapasztalatcsere, jó gyakorlatok bemutatása,
• közösségszervezés, együttmûködés,
• interaktív kapcsolat a felhasználókkal,
• élethosszig tartó tanulás.

A nagy tömegû információ digitális formában
történõ feldolgozása egyre kevésbé lehetséges át-
gondolt tervezés, jó szervezés és munkamegosztás
nélkül. Egyre égetõbb szükség van koordinációs
központokra, amelyek gondoskodnak mindezen
feltételekrõl és segítik az intézmények digitalizáló
tevékenységének összehangolását.

A létrejött elektronikus dokumentumok hasz-
nosítása szempontjából létfontosságú, hogy mind-
azok hozzáférjenek a digitális információhoz,
akik a munkájukhoz, személyes fejlõdésükhöz
vagy vállalkozásuk fellendítéséhez használni
szeretnék. A szabad hozzáférés biztosítása nél-
kül holt tõke marad a digitalizálásba fektetett
költség.

A közösségi tudásnak és a szakemberek kép-
zettségének az összeötvözésével lehet igazán
tartalmas szolgáltatásokat létrehozni. Az elõadók
saját gyakorlati tapasztalataik alapján arra biz-
tatták a könyvtárosokat, hogy ne féljenek meg-
bízni az olvasókban, vonják be õket is a fejlesz-
tésekbe. Ez is a közösségszervezés egyik formá-
ja. Az a felhasználó, akinek megkérdezik a vé-
leményét és lehetõség szerint figyelembe is ve-
szik, szívesebben fogja használni az igényei sze-
rint formált webes szolgáltatást.

Több elõadó is azt a szemléletet képviselte
(és sugallta a hallgatóságnak), hogy ne sopán-
kodjunk azon, miért nem jönnek az olvasók a
könyvtárakba, hanem „vigyük el” a könyvtári
szolgáltatásainkat oda, ahol a potenciális olva-
sók gyakran megfordulnak: az internet keresett
oldalaira, különösen a közösségi oldalakra. Ha
nem megy Mohamed a hegyhez…. Nem kell
idegenkedni a kapcsolattartásnak ettõl a formá-
jától, bár való igaz, hogy ma még szokatlannak
tûnik. Gondoljunk arra, hogy a netet használók
egyre növekvõ táborának kedvenc találkahelyeit
látogató, ott megjelenõ könyvtár a nyitottságát
bizonyítja azzal, hogy bemutatkozik az iwiw-en,
vagy flickr-en. Valóságos kis „baráti kör” szer-
vezõdhet így az intézmény köré… (Ezt igazoló

magyar példáról olvashattak januári számunk-

ban, Takáts Béla tollából. – a szerk.) Miért ne
élnénk a lehetõséggel, hogy ezeken az oldalakon
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százezrével fordulhatnak meg olyanok, akik talán
sosem léptek be egy könyvtár épületébe, de itt
esetleg elolvassák a könyvtár programjaira szóló
meghívót, ami felkeltheti az érdeklõdésüket. Per-
sze ehhez tartalmas, érdekes programok is kelle-
nek, amelyeket érdemes széles körben reklámozni.
(Az iwiw-en egyre több magyar könyvtárral lehet
találkozni.)

Nem csak elméletben hallottunk a korszerûsí-
tésrõl, új szemléletrõl, hanem láthattunk jó példá-
kat is, melyek mûködõ, újszerû szolgáltatásokat
mutattak be. Ezekbõl válogattam néhányat.

A singapuri National Library Board (http://
www.nlb.gov.sg) digitalizált gyûjteményét mutatta
be. Számos, többek között helytörténeti dokumen-
tumot dolgoztak föl és tettek elérhetõvé az
interneten.

A CENOTE (http://cenote.talis.com) egy jól
kitalált keresõszolgáltatás, amelynek célja – saját
bevallása szerint – a könyvtári adatok láthatóvá
tétele több kontextusban, a könyvtáron belül és
kívül, valamint helyfüggetlen elérés biztosítása a
jelenlegi és a leendõ olvasótábor számára.

Az elõbbi szolgáltatást létrehozó Talis cég
egyébként egy blogot is üzemeltet a http://
talk.talis.com címen, melynek pontosan az a kül-
detése, hogy a szakmai eszmecserék fóruma le-
gyen, közöljön tanulmányokat, híreket, konferen-
cia-beszámolókat, továbbá hogy az érdekeltek köz-
zétehessék, megvitathassák elgondolásaikat és min-
dig képben legyenek a fejlesztéseket, újdonságokat
illetõen.

Rendkívül sokszínû szolgáltatásválasztékról szá-
molt be a Charlotte és Mecklenburg megyei nyil-

vános könyvtár (http://www.plcmc.org). Talán nincs
is olyan olvasói csoport, amelynek ne kínálná-
nak valamilyen izgalmas szolgáltatást a weben.
Itthon sokat egyezkedünk azon, hogy mivel le-
het becsalogatni (visszacsalogatni) az olvasókat
a könyvtárba, milyen új profilt kell kialakítani
stb. A fent említett könyvtár követendõ példa
lehet. A felnõtt olvasóknak digitális forrásokat
kínál, tematikus összeállításokkal segíti a tanul-
ni (pl. History Timeline), mûvelõdni vágyókat,
házifeladat-megoldó szolgálattal vonzza a kisis-
kolásokat (braridog.net).

A legfigyelemreméltóbb újdonságuk mégis a
Virtuális Falu, ami egy fizikailag létezõ labor az
intézmény területén. Ez egy valóságos informati-
kai mûhely, ahol a digitális sötét szobában például
zenét szerkeszthetnek az olvasók, és speciálisan

kialakított munkaállomásokon rendelkezésükre áll-
nak videószerkesztõ programok, grafikai és webes
szerkesztõ eszközök. Biztos vagyok benne, hogy a
látogatók körében nagyon népszerû a Virtual
Village, és ráadásul a könyvtár is profitál belõle,
hiszen kézenfekvõ, hogy a helyben megtalálható
forrásokat, dokumentumokat, digitális tartalma-
kat fogják használni az itt kísérletezõ olvasók a
szerkesztések során. Természetesen nincsenek
magukra hagyva, szakemberek vezetik be õket
az eszközök használatába. Ezzel a szolgáltatás-
sal a könyvtár sokat tehet a digitális írástudás
terjesztése érdekében.

Érdekes netes könyvrendelési lehetõséget muta-
tott be a Wiley InterScience. A legkülönfélébb
szempontok szerint kereshetõk a felkínált, digitális
formában megrendelhetõ kiadványok. Egyes köny-
vek teljes szöveggel elérhetõk ingyenesen, míg a
többségbõl mutatványoldalakat nézhetünk meg,
ismertetõt olvashatunk, és a tartalomjegyzéket bön-
gészhetjük át. Ha eldöntöttük, hogy mire van szük-
ségünk, megrendelhetjük a könyvet elektronikus
vagy nyomtatott formában, illetve egy egérkattin-
tással ajánlhatjuk beszerzésre a kedvenc könyvtá-
runknak. A könyvtár több példány megrendelése
esetén kedvezményben részesül.

Igazán korszerûnek tekinthetõ a Trexy becenév-
re hallgató speciális, személyre szabott keresõ szol-
gáltatás. A háttérben használhatjuk megszokott
webes keresõprogramunkat, de a találati listákat
megõrizhetjük és megoszthatjuk másokkal, ami
különösen akkor lehet igen hasznos, ha egy cso-
port tagjai azonos problémán dolgoznak, és a ku-
tatómunkájuk eredményét meg kívánják osztani a
csoport tagjaival vagy akár bárki mással.

Search Guide elnevezéssel egy átfogó oktató-
programot próbálhattunk ki (http://www.sok
guiden.se), amely egyaránt hasznos lehet a könyv-
tári tájékoztatással foglalkozó szakembereknek, akik
még ismerkednek a hálózati lehetõségekkel és a
felhasználóknak, akik szeretnék tökéletesíteni
internetes keresõtechnikájukat. Az oktatóprogram
lépésrõl lépésre bemutat mindent, amit a keresõ-
programokról és az információfeldolgozás módsze-
reirõl tudni érdemes.

A konferencia netoldalán – http://www.internet-
librarian.com – az elõadások többsége elérhetõ.
Érdemes meglátogatni az oldalt, mert a fentieken
kívül is nagyon sok érdekes, hasznos információt
találhatunk.

Bánkeszi Katalin


