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Könyvtárportál:
közös, központi, közösségi
szolgáltatások olvasóknak,
könyvtáraknak*

A könyvtárportál a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával megvalósuló projekt, melyet a
Könyvtári Intézet koordinál. A portál azért jön
létre, hogy közös, központi és közösségi szol-
gáltatásokat biztosítson az olvasóknak és a
könyvtáraknak egyaránt. Célja, hogy egységes
felületen szolgáltasson információkat az egész
magyarországi könyvtári rendszerrõl, hogy
könnyen elérhetõvé tegye azt a sok elektronikus
szolgáltatást, amit a könyvtárak kínálnak, hogy
közösen használható szolgáltatásokat biztosítson,
melyek egyszerre szolgálják a könyvtárak hasz-
nát és az olvasók kényelmét, valamint hogy
összegyûjtse azt a közösségi tudást, melynek
létrehozásában a könyvtárosok és a könyvtárhasz-
nálók egyaránt részt vesznek.

A 2008 elején kezdõdött tervezés eredménye-
inek rövid összefoglalása remélem jól meg fogja
mutatni, hogy a fentebb leírt mondatok nem csak
frázisok, hanem olyan, korszerû webes technológi-
ákkal megvalósítható célok, melyek hasznos és
használható szolgáltatásokban ölthetnek testet.

Adatok, hírek, események,
visszajelzések

A magyarországi könyvtárakról sok adat és in-
formáció áll rendelkezésre, s bár ezek nagy ré-
sze elérhetõ a Könyvtári Intézet
weboldalán kereshetõ formában is,
mégis jelenleg inkább a szakmá-
nak szól, s kevésbé könnyíti meg
az olvasók tájékozódását a könyv-
tárak világában. A Nyilvános
könyvtárak jegyzéke, a Könyvtári
Minerva és a könyvtári statisztika
adatai egy összevont adatbázisban,
könnyen kereshetõ formában képe-
zik a portál alapját. Elõfordul, hogy

megváltozik egy telefonszám, vagy új szolgálta-
tást vezetnek be egy könyvtárban. A könyvtárak
szerkeszthetik is saját adataikat – így a portálon
elérhetõ információk naprakészek lehetnek. Sok
adat több információt rejt, mint amennyi elsõ
látásra nyilvánvaló: a címeket térképre lehet he-
lyezni, s ebbõl megállapítható, mely könyvtárak
vannak legközelebb a felhasználó tartózkodási
helyéhez, a nyitva tartás alapján pedig megmond-
ható, nyitva van-e egy bizonyos könyvtár, ezek-
hez hozzátéve a könyvtárak szolgáltatásait leíró ada-
tokat az is egyszerûen megállapítható, hogy éppen
most hol tud az érdeklõdõ legközelebb fénymásol-
ni, cédét kölcsönözni, vagy hogy hol talál a közel-
ben helyismereti gyûjteményt.

A könyvtáraknak lehetõségük lesz hírek fel-
vitelére, események meghirdetésére, így az olva-
sói és szakmai események, a könyvtári hírek egy
helyen lesznek elérhetõk, és ezek az informáci-
ók könnyen, egy ponton keresztül jutnak el azok-
hoz, akiket érintenek és érdekelnek: a könyvtár
olvasóihoz, a helyi lakosokhoz, más könyvtárak
könyvtárosaihoz. A hírekhez és az események-
hez is lehet hozzászólásokat fûzni, ezen a felü-
leten az olvasói visszajelzéseknek is lesz terük.
De visszajelzések gyûjtésére, elégedettségmérésre
nem csak így lesz mód: felmérések készítéséhez
egy kis eszköz áll majd a könyvtárak rendelke-
zésére, mellyel egyszerû kérdõíveket lehet ké-
szíteni és az olvasókhoz eljuttatni.

* Az MKE vándorgyûlésen elhangzott
elõadás szerkesztett változata

A könyvespolc funkció látványterve – baloldalt a
speciális, egyéni és megosztott polcokkal, egyes
könyveken a keresésre, hozzászólásra, megosztásra
szolgáló gombokkal
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Ezeket az eszközöket csak egyszer kell létre-
hozni, s azután minden könyvtár használhatja
õket. Azoknak a kis könyvtáraknak, melyeknek
nagy terhet jelentene egy saját weboldal fenntar-
tása, a fenti eszközökkel olyan megoldást kíná-
lunk, melynek költsége csupán a használatára
fordított idõ, a hozama viszont többek között
egyre több tájékoztatott és tájékozódott olvasó-
ban mérhetõ.

Könyvespolcok, személyes
tartalom, megosztás

A portál egyik praktikus és közösségi szolgálta-
tása a könyvespolc. Az olvasók könyvespolco-
kat hozhatnak létre, és kedvükre rakhatnak rá
könyveket. Így például könnyen összegyûjthetõ-
vé válnak bárki számára a kedvenc könyvei, vagy
egyetemisták, tanulók számára a kötelezõ olvas-
mányok. A könyvespolcról ezután egy kattintás-
sal rákereshet egy könyvre könyvtárak katalógu-
saiban, elolvashatja a könyv ismertetõjét, fülszö-
vegét, hozzászólhat és más hozzászólásait olvas-
hatja, valamint megoszthatja a polcán lévõ köny-
veket: elküldheti bárkinek, akár az általa hozzá-
fûzött megjegyzésekkel együtt is.

Minden felhasználónak van egy speciális polca,
ahol a kölcsönzéseit tartjuk nyilván. Megadhatja,
hogy milyen könyvtárakba iratkozott be, és ha az
adott könyvtárban elérhetõk elektronikusan az ol-
vasói adatok, azok a portálon is megjeleníthetõk.
Így a több könyvtárba járó olvasók egy helyen
kísérhetik figyelemmel kölcsönzéseik lejárati ha-
táridejét. Megosztani nem csak egyes könyveket,

hanem egész könyvespolcokat is lehet: így oktatók
könnyedén állíthatnak össze és küldhetnek el ol-
vasmánylistákat hallgatóiknak, illetve figyelemmel
kísérhetõ mások polcának fejlõdése is, például egy
szakterület jó ismerõje megoszthatja a friss szak-
mai megjelenéseket az érdeklõdõkkel, ezen felül
közös könyvespolc építésére is lehetõség lesz, mely
segítség lehet közös kutatások megalapozásához.

OPAC-elérés és beépülõ eszköz

A portál bejáratot biztosít egyes könyvtárak
OPAC-jaihoz és különbözõ elektronikus adatbá-
zisokhoz. Egy helyre összegyûjtve a katalóguso-
kat, folyóirat-adatbázisokat, könnyen és gyorsan
elérhetõvé teszi õket. Az elérés mellett azonban
olyan eszközt is kínálunk a könyvtáraknak,
mellyel könnyedén bõvíthetik katalógusuk szol-
gáltatásait. Ez az egyszerûen beépíthetõ eszköz
megjelenhet bármilyen könyves katalógus – le-
gyen az könyvtár, antikvárium vagy könyves-
bolt – könyvcímeket megjelenítõ oldalain, így
elérhetõvé válnak a portálon tárolt, az adott
mûhöz tartozó könyvkivonatok, olvasói hozzá-
szólások, a könyv borítója, valamint a portál
bejelentkezett felhasználói számára elérhetõ a
könyvespolcra rakás, illetve hozzászólási lehe-
tõség is. Akár a portálról, akár valamelyik kata-
lógusból érkezik hozzászólás egy adott mûhöz,
az az összes többi katalógusban is megjelenik.
Elég egyszer feltölteni egy könyvleírást, az on-
nantól minden, az eszközzel rendelkezõ kataló-
gusban olvasható. Közös használattal, központi
szolgáltatással hatékonyabban és takarékosabban
lehet bánni az erõforrásokkal.

Szakmai közösség, szakmai wiki

A portál része lesz egy könyvtáros szakmai wiki,
melyet minden könyvtárosként regisztrált felhasz-
náló szerkeszthet. A wikit elõször hagyományos
módon kívánjuk tartalommal megtölteni, de bár-
mikor bõvíthetõ és módosítható lesz. A könyv-
táros szakma és az az iránt érdeklõdõk így az
egyes szakterületek jó ismerõitõl kaphatnak tá-
jékoztatást egy könnyen kezelhetõ, központi szak-
mai tudástárból.

Továbbfejlesztés

Szeretnénk, ha a könyvtár-portál olyan web-
oldallá válna, amit az olvasók és a könyvtárosok

Az OPAC-ba épülõ eszköz egy Horizon típusú kataló-
gusban, amint egy könyvleírást jelenít meg a Kentaur

címû mûhöz
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egyaránt bizalommal keresnek fel, és nem csak
akkor, ha könyvtári információra van szükségük.
A további fejlesztést tehát egyrészt a visszajel-
zéseket figyelembe véve tervezzük. Másrészt a
könyvtárportál központi szerepe révén egyéb
olyan központi szolgáltatások megvalósítására is
alkalmas, melyeket hatékonyabban és takaréko-
sabban lehet központilag, mint egyedileg meg-
valósítani, ilyen pl. az sms-értesítések küldése,
vagy általános tájékoztatási feladatok ellátása. A
portál szolgáltatásai reményeink szerint hozzájá-
rulnak a 2008–2013-as könyvtári stratégiai cé-
lok megvalósításához, mint a könyvtári ügyfél-
kapu kialakítása, az olvasáskultúra fejlesztése és
új, korszerû eszközökkel való támogatása, vala-
mint a webalapú szolgáltatások fejlesztése és
terjesztése.

A portál fejlesztésével kapcsolatos fejlemé-
nyekrõl a http://konyvtar.info/terv/ oldalon tájé-
kozódhatnak, a terv@konyvtar.info címen pedig
szívesen várjuk véleményeiket, javaslataikat is.

Füzessi Károly

Nyitunk a nyílt
hozzáférésre?

A tudományos ismeretek szabad és korlátlan
elérésére irányuló Berlini nyilatkozatot (oa.
mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.
html) 2003 óta több mint kétszázötven szervezet
írta alá világszerte. Az ide vezetõ út elsõ lépése
a Budapest Open Access Initiative. A nyílt hoz-
záférés (open access, OA) egyik legelhivatottabb
szószólója a magyar származású Stevan Harnad,
aki már az 1990-es évek közepétõl publikált a
tudományos eredmények elektronikus archiválá-
sának és on-line elérhetõségének jelentõségérõl
(http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/intpub.html).

A nyílt hozzáférés fent idézett mottójának
infrastukturális háttere intézményi archívumszer-
verek építésével és ezek nemzeti és nemzetközi
szintû hálózatának kialakításával valósítható meg.

Az open access nem csupán magyar vonatko-
zásai, hanem a tudományos életben betöltött
egyre jelentõsebb szerepe okán is érdemes arra,
hogy újra és újra beszéljünk róla.

Július 10-én az Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiumának szervezésében Norbert Lossau (a
Göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár veze-
tõje, a DRIVER tudományos koordinátora) elõ-

adását hallgattuk a BME-OMIKK Gazdasági és
Társadalomtudományi Olvasójában.

A tudósok és a tudományos kiadók közel egy
évszázadon keresztül szimbiózisszerû kapcsolatban
mûködtek: a kutatók ingyenesen adták közre felfe-
dezéseiket és a közlemények létrehozására, szer-
kesztésére, lektorálására fordított idejüket, míg
munkájuk eredményét a kiadók mérsékelt profit
fejében nyomtatták, csomagolták és árulták. Ez az
együttmûködés mindkét fél számára gyümölcsözõ
volt: a kiadók ingyen jutottak az alapanyaghoz, a
tudóstársadalomnak pedig nem kellett a kiadói te-
vékenység üzleti oldalával foglalkoznia, és ésszerû
áron megkapta a kicsomagolt végterméket. Miután
a kutatók elsõdleges profitja a tudományos ered-
ményeik széles körû disszeminációja, ez a hallga-
tólagos megegyezés mindkét fél számára elfogad-
hatóan mûködött.

Az 1970-es évektõl azonban a profitorientált
tudományos kiadók kihasználták azt, hogy a
könyvtárak folyóirat-elõfizetését nem csökken-
tette egy-egy kisebb mértékû áremelés, így a
bevételeiket – a publikációk gyarapodó számára
hivatkozva – egyre bátrabb, egyre nagyobb mér-
tékû áremelésekkel növelték. Az 1980–90-es
években tovább szélesedett az a nyomtatott elõ-
fizetési árkülönbség, amely a nagy profitorien-
tált kiadók (Elsevier, Wiley, Kluwer) által ter-
jesztett, illetve a nonprofit, társasági és egyetemi
kiadású folyóiratok között kialakult. Egy 2003-
ban született tanulmány* az intézményi folyó-
irat-elõfizetéseket hat tudományterületen egy
mennyiségi (ár/oldal) és egy minõségi (ár/citáció)
egységre levetítve többszörös különbséget állapí-
tott meg a profitorientált cégek és a nonprofit ki-
adók árai között. A www.journalprices.com olda-
lon magunk is kiszámolhatjuk a folyóiratok cik-
kenkénti és egy-egy idézetre jutó költségigényét.

Mindent összevetve, a könyvtárak költségveté-
sének stagnálása mellett a tudományos folyóiratok
árának emelkedése 100–110%-os emelkedést mu-
tat 1999 és 2004 között, miközben a kiadók válto-
zatlanul ingyen jutnak a tartalomhoz.

Ebben a struktúrában a kutatást finanszírozó
intézmények kétszeresen fizetnek a tudományos

* Bergstrom, C. T, Berstrom, T. C. “The costs and benefits
of library site licenses to academic journals”, Proceedings
of the National Academy of Sciences, 2004  vol. 101  no.
3,  897–902 www.pnas.org/cgi/content/full/101/3/897


