e-könyvtár
Az online szolgáltatások térhódítása a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban
✒ Preysing Frigyes

A dunakeszi városi könyvtár online katalógusának internetes megjelenése után
néhány év is elegendõ volt ahhoz, hogy a
távoli eléréssel történõ megkeresések
száma az egyre többet tudó és egyre
könnyebben használható integrált könyvtári rendszerszoftvernek köszönhetõen
meghaladja a személyes látogatások számát. A folyamat látványosan felgyorsult
a TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR uniós pályázat forrásainak támogatásával 2011-ben
megvásárolt új, távoli elérést segítõ modulok implementálását követõen.
A könyvtári portálon valamennyi katalógus és online funkció egységes felületen jelenik meg, ahol az olvasó arról is
dönthet, hogy anonim módon vagy azonosítóját használva személyes felületén

lép-e a rendszerbe. Az utóbbi esetben természetesen bõvebb és személyre szabott
szolgáltatásokat vehet igénybe. Már az
egyszerû keresés is lényegesen több információval szolgál, mint korábbi katalógusunk. Az autolink nevû kiegészítõ modul segítségével az állományba tartozó
dokumentumok borítója, az interneten
fellelhetõ fülszövege, ismertetõje, esetenként a teljes digitalizált tartalma is
közvetlenül elérhetõvé válik.
A személyre szabott szolgáltatásokat
az olvasói állapot nevû alkalmazásba lépve vehetik igénybe a beiratkozott olvasók. Ebben a menüpontban önállóan módosíthatják vagy kiegészíthetik a saját
adataikat, dönthetnek egyes szolgáltatásaink igénybevételérõl; áttekinthetik az

Egy könyv részletes adatainak és autolink kapcsolatainak a megjelenítése
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aktuálisan kikölcsönzött dokumentumokat, meghosszabbíthatják a lejáró kölcsönzési idõt.
Amennyiben olyan dokumentum
iránt érdeklõdnek, aminek valamennyi
példánya éppen kölcsönzés alatt van, úgy
elõjegyzésbe vehetik. Ugyanitt ellenõrizhetik vagy módosíthatják az elõjegyzéseiket.
A nyilvános OPAC távoli használatával új problémák is jelentkeztek, például
gyakran elõfordult, hogy az online kiválasztott mûvet az érdeklõdõ könyvtárba
érkezése elõtt már más kikölcsönözte.
Ennek a helyzetnek a kezelésére készült
a Foglalás modul, amelynek segítségével
az olvasó meghatározott számú dokumentumot néhány napra félretetethet. Ezt
a tranzakciót is teljes egészében a rendszer kezeli. Többek között ennek a két
modulnak köszönhetõ, hogy a 2011-es
2255 darab elõjegyzéshez képest 2012ben már 3539 elõjegyzést és foglalást
regisztráltunk, ami 57%-os növekedést
jelent.
Az informatikai eszközök és szolgáltatások elterjedésével együtt az olvasói
érdeklõdés még a vártnál is jelentõsebb
mértékben tolódott az online területek felé. Míg 2011-ben a személyes látogatások száma 40 526 volt, és 41 015 online
megkeresés érkezett (beleértve ebbe a
könyvtári weblap, katalógusok használatát, e-mailes és telefonos megkereséseket
is), addig 2012-ben a személyes látogatások számának 42 669 alkalomra való növekedése mellett az online használat az
elõzõ év közel másfélszeresére, 60 911
alkalomra emelkedett.
A könyvtári szolgáltatásokról készített éves statisztikákban még külön soron
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latot, pedig a napi gyakorlat már rég túlnõtt ezen a megközelítésen, sokszor a
helybeni használat egyúttal távoli elérést
is jelent (például böngészés a webes katalógusunkban a helyi wifi-szolgáltatás
segítségével). Más megközelítésben pedig minden távoli elérés lényegében kezdete vagy lezárása egy helyben indított
információs tranzakciónak. Ez lehet a
magyarázata annak, hogy az online szolgáltatások növekedésével párhuzamosan
a személyes használat száma is emelkedik.
Ennek a tendenciának újabb lendületet ad az okostelefonok és táblagépek
rohamos terjedése. Statisztikai adatok
szerint ma már minden harmadik mobilkészülék ebbe a kategóriába tartozik, és
további térhódításuk is megjósolható.
Webportálunk látogatóinak három-öt
százaléka már mobil eszközzel keres fel
minket. Számukra speciális, kisebb képernyõn is jól látható, könnyebb navigálást biztosító internetes felületet kell biztosítani.
A jelenlegi fejlesztések középpontjában ez a feladat áll, és már e cikk írásával
egy idõben elkészült a TextLib webes felületének mobil eszközökre fejlesztett
változata.
Bízom abban, hogy hamarosan egyre
többen teszik majd telefonjuk kedvenc
alkalmazásai közé könyvtárunk mobilra
optimalizált elérhetõségét. ■

Az olvasói állapot részlete mobiltelefonon
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