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213/2009

STEINEROVÁ, Jela: Informačná ekológia – využívanie informácií srdcom. 
– Bibliogr. In: ITlib. – 13. (2009) 2., p. 4-16. : ill.

Információs ökológia – információhasználat „szívvel”

Használó; Információkeresés; Informatika

Az információs ökológiát úgy határozhatjuk meg, mint az ember 
és az információs környezet viszonyát. A fogalom tartalmazza az 
ember és az információs környezet kölcsönös együttműködésében 
az információs folyamatok szabályozását, az információk alkotását, 
terjesztését, használatát és kommunikációját. Az információs öko-
lógia koncepciója az információs viselkedés és az információme-
nedzsment kutatások határán jelenik meg. Az információtudomány 
„forradalmát” az információs ökológia három folyamata jelenti: az 
interakció, a kogníció és a relevancia. Ezek a folyamatok az ember 
és a technológia kapcsolatára vonatkoznak az információhaszná-
latban. Az információs ökológia egyike azoknak az elméleteknek, 
amelyek az információs folyamatok egészét az érzelmek és a szo-
ciális viszonyok vonatkozásában vizsgálják. A „szívvel” történő 
információhasználat az érzelmek, hangulatok és motivációk válo-
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gató és irányító funkcióját jelentik az informá-
ciószerzésben.
A fogalom (information ecology) első haszná-
lói Davenport és Prusak (1997) voltak az in for-
má ci ómenedzsment területén. Az információs 
ökológia szerintük olyan metafora, amely segít 
megérteni és rendezni az információs környeze-
tet, főként az információs viselkedés, stratégiák 
és kultúra szemszögéből.
Az információs ökológia a biológiai ökológiá-
hoz hasonlóan tartalmazza az információk sok-
féleségét, a típusfajtákat, az evolúciót és a spe-
ciális lokalitást. Példa lehet rá a hagyományos 
könyvtár, a kórház vagy az iskola, mert ezek 
olyan helyek, ahol az emberek az információs 
aktivitásban eszközöket használnak, és szociá-
lis viszonyaikban kölcsönösen segítik egymást. 
A fogalom koncepciója a pszichológiában az 
ökológiai konstruktivizmus és az információs 
viselkedés területére támaszkodik, amelynek 
modelljét Diane Nahl (2007) dolgozta ki. Az 
információtudományi kutatások szerint az in-
formációs ökológia az ember információs kör-
nyezetben zajló információs viselkedésére épül, 
összetevői az információs stílus és a relevancia. 
A kutatások alapján kétféle információs stílus 
különböztethető meg: a pragmatikus és az ana-
litikus stílus.
A pragmatikus stílus előnyben részesíti az in-
formációkhoz való egyszerű hozzáférést, az is-
meretek áttekinthető szerveződését, az alacsony 
árat és a gyors hozzáférést az elektronikus for-
rásokhoz. Az analitikus stílus jellemzője az in-
formációk mélyebb intellektuális feldolgozása. 
A hangsúlyt az információk megbízhatóságára 
és hitelességére helyezi, az értékelési folyamat-
ra összpontosít, amelyben a minőség és a rele-
vancia dominál. A pragmatikus stílus tipikusan 
az ún. „Google-generációra” jellemző, ami arra 
is rámutat, hogy a „digitális bennszülötteknek” 
problémáik vannak az összpontosított észrevé-
telekkel és a kritikus gondolkodással.
A relevancia az információs ökológia másik 
összetevője. A kutatások szerint a releváns in-
formációk domináns tulajdonsága az érték, a 
hasznosság és a fontosság.

Az aktív információs viselkedés ökológiai as-
pektusai közé tartozik az érzelem mint az in-
formációs viselkedés egyik összetevője. Az 
információhoz való viszony szempontjából a 
használók különböző csoportjai éppen érzel-
mileg különbözőek. A nemek közti különbség 
tekintetében ez azt jelenti, hogy a nők óvato-
sabbak, szorongóbbak, a férfiak rámenősebbek 
és türelmetlenebbek. A pragmatikus stílus külső 
motivációjú, gyakran jelenik meg benne az in-
formációs stressz, a sikertelenségtől és bizonyta-
lanságtól való félelem. Az elemző stílus inkább 
a stabil és biztos személyiségekre jellemző. A 
kutatások szerint az érzelmek integrálják a rele-
vancia megítélésében az értékelési folyamatot, a 
viszonyok és a problémák feltárását.
A digitális könyvtárak olyan szociális-technikai 
rendszerek, amelyekben az emberek és a tech-
nológiák kölcsönösen együttműködnek. A digi-
tális könyvtárak információs ökológiája az új 
könyvtári trendeket is támogatja (web 2.0, 3.0). 
Ez a digitális könyvtári környezet nem csak az 
információs objektumok hozzáférését, hanem a 
kommunikációt, interakciót és együttműködést 
is biztosítja.
Az információs ökológia az információtudo-
mány tradícióiból kiindulva az ember informáci-
ós viselkedésének és az információs rendszerek 
funkcióinak vizsgálatára irányul. A könyvtárak 
hozzájárulnak az információs környezet javítá-
sához, a hatékonyabb információszerzéshez, az 
információs írástudás terjesztéséhez és az infor-
mációs stressz „gyógyításához”.

(Prókai Margit)

Történet

214/2009

STREIT, Vincenc: Maják pro cesty veřejných knihov-
en : zákon o veřejných knihovnách obecných vznikl 
již před 90 lety In: Knižnica. – 10. (2009) 6., p. 23-
29.
Res. angol nyelven
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Mérföldkő a közkönyvtárak történetében: 90 éve 
született meg a települési könyvtárakról szóló tör-
vény

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtárügy története

A nagy könyvtári múlttal és hagyománnyal ren-
delkező európai könyvtárak már 1919 előtt jo-
gilag szabályozták a közkönyvtárak működését. 
Csehországban az első könyvtári törvény elfo-
gadása a 430/1919-es jogi rendezéssel valósult 
meg. Az első világháborút követően széthullott 
az Osztrák-Magyar Monarchia, amelynek része 
volt a mai Csehország és Szlovákia is. Az új 
Csehszlovák Köztársaságban viszonylag magas 
volt az írástudatlanok aránya, főként az újonnan 
részévé vált kárpátaljai területeken (50%-os).
Az első települési könyvtárakat a 19. század 
elején alapították, az első cseh olvasókörökkel 
(1818), egyesületekkel együtt. Az evangélikus 
egyház jelentősen hozzájárult a nemzeti hagyo-
mányok, az anyanyelvi olvasás terjesztéséhez. 
A Honti Kaszinó Egyesület például 1834-ben 
alakult és jelentős könyvgyűjteménnyel rendel-
kezett (3500 kötet). A legnagyobb szlovák nyel-
vű gyűjtemény és könyvtár a Matica slovenská 
túrócszentmártoni székhelyén 1863-ban kelet-
kezett. A korabeli Osztrák-Magyar Monarchia 
túlzottan nem támogatta és nem kívánta a cseh 
és szlovák nyelvű gyűjteménnyel rendelkező 
könyvtárak létesítését.
Az új könyvtári törvény megszületését számos 
könyvtári szakember (pl. Václav Tobolka, Jan 
Živny) és a történelmi körülmények is előse-
gítették. A törvény előkészítését az Oktatási és 
Művelődési Minisztérium Könyvtári Tanácsa 
végezte. A törvény jó feltételeket biztosított a 
közkönyvtárak megalapításához és finanszíro-
zásuk garantálásához. A könyvtárak dolgozói 
ekkor többnyire önkéntesek voltak, kevés volt a 
professzionális könyvtári szakember. Az 1920-
ban alapított Állami Könyvtáros Iskola a szak-
képzést is biztosította. A könyvtárak a törvény 
1919-es életbelépését követően fontos szerepet 
töltöttek be a községben, a társadalmi és politi-
kai közéletben. Megfelelő paragrafus gondosko-

dott a kisebbségek anyanyelvű gyűjteményeinek 
alapításáról (ha településenként a kisebbségiek 
száma elérte a 400 főt). A törvény hiányossága, 
hogy a (200 lakos alatti) kistelepülések számára 
nem nyújtott iránymutatást a könyvtári ellátás 
ügyében. Nagyobb települések esetében azonban 
lehetővé tette a könyvtári fiókok kialakítását, 
ha a településrészek közti távolság meghalad-
ta a 3 km-t. A 11-es cikkely a 2000 lakos alatti 
települések könyvtári állományára vonatkozó 
utasításokat tartalmazott: a gyűjtemény alapját 
legalább 50 kötetes, klasszikus szépirodalom 
és évenként legalább 10 új kötet biztosította. 
Kézikönyvtárat a kistelepüléseken az alapítás-
tól számított két éven belül kellett kialakítani. 
Az 500 lakos fölötti településeken az olvasó-
termeket önálló helyiségben, a kölcsönzőtől el-
különített térben hozták létre. Az olvasótermek 
helyiségei rendezvények, közösségi összejöve-
telek számára is teret nyújtottak. A 15. cikkely 
lehetővé tette speciális szakrészlegek kialakítá-
sát. A városokban gyermek és ifjúsági részleg, a 
nagyobb városokban (10000 lakos fölött) zenei 
részleg kialakítását is ösztönözte. Szabályozták 
a nyitvatartási időt is, a 2000 lakos alatti tele-
püléseken az éves nyitvatartási idő legalább 30 
hét, az 5000 lakos fölötti településeken évi 40 
hét volt. A 2000 lakos alattiakban heti egyszer, 
az 5000-10000 lakos között heti 4-szer, e fölött 
minden nap nyitva kellett tartani.
A törvény hatálya a 400 lakos fölötti települé-
sekre 1920. december 31-ig végrehajtási köte-
lezettséggel vonatkozott. Kisebb településeken 
ez a dátum egy évvel meghosszabbodott, de 
legkésőbb 1924 végéig a könyvtárak alapítását 
ezeken is végre kellett hajtani.
Az 1919-es törvény 40 éven keresztül biztosítot-
ta a könyvtárak szabályozott, törvényes műkö-
dését, jelentősége úttörő volt a cseh és szlovák 
könyvtárügyben.

(Prókai Margit)

Lásd még 226, 231
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Kutatás

215/2009

SONNENWALD, Diane H. [et al.]: Exploring new 
ways of working using virtual research environments 
in library and information science. – Bibliogr. In: Li-
brary hi tech. – 27. (2009) 2., p. 191-204.

Új munkamódszerek kialakítása a virtuális kutatási 
környezet segítségével a könyvtár- és információtu-
dományban

Információszervezés; Kommunikáció; Könyvtártudo-
má nyi kutatás; Távmunka

A cikk bemutatja azokat a jelenleg folyó kutatá-
sokat, amelyek új megoldásokat keresnek arra, 
hogy a különböző földrajzi helyen és időpontban 
tartózkodó könyvtár- és információtudományi 
kutatók közös munkát tudjanak végezni.
Négy vizsgálatot végeztek, amelyek a követke-
zőkre összpontosítottak: virtuális kutatási kör-
nyezet (Virtual Research Environment=VRE) 
megtervezésére az érintett diákok, kutatók és 
szakemberek számára különböző adatgyűjtési 
eszközök közös használata érdekében; a szak-
emberek és a kutatók közötti együttműködés új 
módszereire; a számítógépes könyvtári rendsze-
rek beszerzését megelőző közös döntésre; és a 
könyvtári és tájékoztatási szakemberek együtt-
működésére.
Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy 
a könyvtári-tájékoztatási területen a VRE-k 
építhetnek a vonatkozó korábbi kutatásokra, 
amelyek más szakterületeken folytak. Azonban 
könyvtári-tájékoztatási területen számos olyan 
sajátos követelmény mutatkozott meg, amely-
lyel eddig még nem foglalkoztak, és amely a 
kutatást, oktatást és a szakma gyakorlatát előre 
vinné.
A beszámoló tehát bemutatja azokat a folyamat-
ban lévő sajátos vizsgálatokat és azok előzetes 
megállapításait, amelyek arra irányulnak, ho-
gyan mozdíthatnák elő a VRE-k a könyvtár- és 

információtudományi kutatásokat és gyakorla-
tot, és hogyan inspirálhatják a következő gene-
rációs VRE-k fejlesztését.

(Autoref.)

216/2009

WUSTEMAN, Judith: Virtual research environments : 
issues and opportunities for librarians. – Bibliogr. In: 
Library hi tech. – 27. (2009) 2., p. 169-173.

Virtuális kutatási környezet. A könyvtárosok problé-
mái és lehetőségei

Információszervezés; Kommunikáció; Távmunka; 
Tudományos kutatás

Ez az újszerű elképzelés valahol félúton jár a 
megvalósulás felé, ám számos könyvtáros és 
egyes kutatók alkalmazzák már munkájuk során. 
Az előbbiek részvétele ebben a munkában attól 
függ, mennyire fognak tudni belekapcsolódni, 
magukévá tenni a virtuális kutatási környezet 
(Virtual Research Environment, VRE) alapel-
veit. A folyamat meggyorsítása érdekében a 
Library Hi Tech című lap különszámot szentelt 
a kérdésnek.
Mit takar a VRE rövidítés? Olyan online eszkö-
zök és más, egymással együttműködő hálózati 
források és technológiák összességét, amelyek 
egymás támogatásával segíthetik elő a kutatások 
széles spektrumát, intézményi és tudományte-
rületi határoktól függetlenül. Más szavakkal: 
integrált környezet, amely együttműködő kuta-
tók közösségének munkáját támogatja. A defi-
níciók körvonalazatlansága a fogalom újszerű-
ségét tükrözi. (Előfordulnak vele kapcsolatban 
a collaboratories, a cyberenvironments vagy a 
science gateways megnevezések is.)
A VRE több mint egy digitális könyvtár vagy 
portál, annak ellenére, hogy az összetevők nem 
újak: együttműködő kutatói közösségek, web 
2.0-ás vagy az e-kutatásban használatos eszkö-
zök alkothatják, vagy legalábbis lehetnek poten-
ciálisan a részei. Ami viszont elengedhetetlen, 
az a mechanizmus, hogy irányítani és hitelesíte-
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ni lehessen a használókat, mivel a használónak 
nincs hatalma az adatok felett, és a “környezet” 
nem fókuszál egyetlen speciális kérdésre vagy 
területre sem.
A felsőoktatásban széles körben elterjedt VLE 
(Virtual Learning Environments) adhat példát a 
működésére, hisz néhány szolgáltatásuk valóban 
átfedi egymást. De míg ez az oktatási folyamat-
ba van beágyazva, addig a VRE az elemző és 
kutatói segédeszközökre koncentrál. Igyekszik 
eleget tenni a tudományterületi alkalmazástól 
függő kívánalmaknak, hogy személyre szabott 
technológiát kínálhasson. A hasonlóságok min-
denesetre megkönnyítik a könyvtárosok szá-
mára a ráhangolódást. Amennyiben valóban 
általánossá válik, úgy előtérbe kerül a kutatásra 
fókuszált könyvtári munka, és előbb-utóbb a 
könyvtárosképzés is átalakul.
Hozzáértők úgy tartják, a felsőoktatási kutatás 
sokat profitálhat a web 2.0 leleményességéből 
és funkcionalitásából. Az Egyesült Királyság-
ban indult is már néhány projekt, hogy felmérje 
a kettő kapcsolatát, és vizsgálja a web 2.0 alapú 
VRE kommunikációs képességeit.
Az új termék híre mindenesetre gyorsan terjed. 
2007 során a megkérdezett szigetországi kutatók 
fele nem is hallott róla, további egyharmaduk 
igen, de nemigen tudta, hogy mi fán terem. Egy 
év múlva viszont már negyedük használta.

(Vasbányai Ferenc)

Lásd még 254

Tudománymetria, bibliometria

217/2009

TORRES-SALINAS, Daniel – LÓPEZ-CÓZAR, Emi-
lio Delgado – JIMÉNEZ-CONTRERAS, Evaristo: 
Redes de citación de las revistas españolas de 
Ciencias Sociales 1994-2006. – Bibliogr. In: Revista 
española de documentación científica. – 32. (2009) 
2., p. 34-50.
Res. angol nyelven

A spanyol társadalomtudományi folyóiratok hivatko-
zási hálózata 1994-2006 között

Folyóirat; Hivatkozás; Szakirodalom -társadalomtu-
dományi

Az Índice de Impacto de las Revistas Españolas 
de Ciencias Sociales (a spanyol társadalomtudo-
mányi folyóiratok impakt mutatója – IN-RECS) 
adatbázis alapján megvizsgálták az antropológia, 
dokumentáció (azaz könyvtár- és információ-
tudomány), politikatudomány, kommunikáció, 
gazdaság, pedagógia, földrajz, pszichológia, 
szociológia, városépítészet spanyol szakfolyó-
iratainak egymás iránti „fogékonyságát” a hi-
vatkozások tükrében.
Az 1996 és 2006 közötti tíz évben 127 szakfo-
lyóiratban összesen 192 882 cikk jelent meg, 
a hivatkozások száma 59 750, ebből országon 
belüli 54 030. Érdekes, hogy a több mint 6000 
antropológiai cikk mindössze 651 hivatkozást 
kapott, ám ezek majdnem fele külföldi, míg a 
majdnem ugyanannyi dokumentációs cikkre 
1604-en hivatkoztak, de 1254 közülük országon 
belüli. A legtöbb cikk a gazdaság és a pedagó-
gia 27-27 folyóiratában jelent meg (47 illetve 
37 ezer); a több mint 17 700 gazdasági hivat-
kozás legnagyobb része (16 400), a majdnem 
tízezer pedagógiai hivatkozásnak pedig szinte 
mindegyike országon belüli. A 26 pszichológiai 
szakfolyóirat 24 190 hivatkoznivalót jelentetett 
meg, kapott is 16 261 hivatkozást, közülük kö-
zel háromezer külföldről történt. A legerősebb 
hivatkozási kapcsolatok a földrajztól a városépí-
tés, a városépítéstől és a szociológiától a poli-
tikatudomány felé mutatnak. Egyirányúak még 
a pedagógiától és a pszichológiától a politika-
tudomány, a pszichológiától az antropológia, a 
kommunikációtól a gazdaság és a pedagógia felé 
mutató kapcsolatok. Valamennyi terület több 
(egy vagy kétirányú) hivatkozási kapcsolattal 
rendelkezik, kivéve a dokumentációt, melynek 
egyetlen partnere a kommunikáció.
Korábbi, a Science Citation Index alapján vég-
zett vizsgálatok szerint a hivatkozott cikkek fele 
150 folyóiratban jelenik meg, és azt állapították 
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meg, hogy nagyjából 2000 folyóiratban koncent-
rálódik egy-egy szakterület cikkeinek 85, hi-
vatkozott cikkeinek 95 százaléka. Az IN-RECS 
esetében 72 folyóirat (7%) kapja a hivatkozások 
75%-át. Tekintettel arra, hogy az IN-RECS for-
rásfolyóiratai az összes spanyol társadalomtu-
dományi folyóirat 20%-át képviselik, úgy tűnik, 
hogy a lefedettség és a megbízhatóság eléggé 
magas fokú. A hivatkozásmutatókon alapuló 
feltérképezések nem a tudományról nyújtanak 
pontos és teljes képet, hanem annak legreprezen-
tatívabb folyóiratairól, ahol a tudomány fejlődé-
séhez hozzájáruló írások megjelennek.
A szakterületeket tekintve úgy látszik, hogy 
a társadalomtudományok egyik csoportjába a 
politikatudomány, szociológia, antropológia, 
városépítés, földrajz és gazdaság tartoznak, 
a másikba pedig a pszichológia, pedagógia, 
kommunikáció és dokumentáció; a két csoport 
között a szociológia a „tudományos interfész”. 
A két csoporton, illetve egyes kisebb szakterü-
leteken belül élénkebbek a kapcsolatok. Meg-
állapítható, hogy a kirajzolódó információcse-
re-folyamatok pontosan tükrözik a tudományos 
közösségnek az egyetemi karokon és tanszé-
keken alapuló szerkezetét. A dokumentáció 
(könyvtár- és információtudomány) folyóiratai 
közül a Revista Española de Documentación 
Científica (REDC) rendelkezik a legmagasabb 
intermediációs („betweenness”) mutatóval, az 
összes vizsgált folyóirat között az ötödik helyen 
áll, egy-egy pedagógiai, gazdasági, szociológiai 
és pszichológiai szaklap előzi meg. A könyvtáros 
szakma szempontjából fontos folyóiratok közül 
intermediáció tekintetében az El Professional de 
la Información (EPI) és a Revista General de 
Información y Documentación a második két 
legfontosabb, míg az egy cikkre jutó átlagos hi-
vatkozási szám szerint az EPI és a Cybermetrics 
után a REDC a harmadik.

(Mohor Jenő)

218/2009

WHITE, Howard D. [et al.]: Libcitations : a measure 
for comparative assessment of book publications 
in the humanities and social sciences. – Bibliogr. 
In: Journal of the American Society for Information 
Science and Technology. – 60. (2009) 6., p. [1083]-
1096.

Könyvekre való hivatkozások: új mérce a bölcsé-
szettudományi könyvpublikációk összehasonlító 
értékelésében

Bibliometria; Felmérés; Hivatkozásmutató; Könyv

A könyvközpontú bölcsészet- és társadalomtu-
dományok terén végzett kutatási egységek ér-
tékelésében alkalmazható bibliometriai mércék 
még fejletlenek, ha összehasonlítjuk az elsősor-
ban folyóirat-publikációkra alapozó természet- 
és műszaki tudományokkal. Ezért a tanulmány 
egy könyves publikációkra alapozó szakterü-
letekre kifejlesztett új mérőeszközt mutat be, a 
könyvekre való hivatkozások számát (libcitation 
count). Ez a szám azt mutatja meg, hogy egy 
adott könyv hány könyvtárban található meg. 
(Az adat a nemzeti vagy nemzetközi központi 
katalógusokba való bejelentésekből származik.) 
Amikor a könyvtárosok eldöntik, mit szereznek 
be olvasóik számára, egyben mérőeszközt is lét-
rehoznak a könyvek kulturális hatásának a méré-
sére. Döntéseikben nem csak az olvasóközönség, 
hanem a könyvvilág ismerete (pl. a szerzők re-
putációja és a kiadók tekintélye) is szerepet ját-
szik. A könyvekre való hivatkozások számából 
levezethetők mérőszámok, amelyekkel a kutatási 
egységek összehasonlíthatók.
Tegyük fel, hogy össze kell hasonlítanunk a 
University of New South Wales és a University 
of Sidney történelem-, filozófia- és politológia-
tanszékét. Mindegyik tanszék esetében kivá-
lasztjuk azt a tizenkét könyvet, amelyek 2000 
és 2006 között a legtöbb hivatkozással szere-
pelnek az ausztrál könyvtárak központi kata-
lógusában, majd kiszámítjuk minden könyv 
előfordulási számát, szakcsoportbeli (LC) elért 
helyezését (rank) és szakcsoportbeli normál ér-
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tékét. (Utóbbit a cikkalapú tudományágakban 
használt bibliometriai számítás alapján kapjuk 
meg.) Ezen adatok összegzése után már össze-
hasonlítható a tanszékek teljesítménye.
A szerzők eredményei felhasználhatók olyan mi-
nősítő programokban is, mint az Excellence in 

Research for Australia és a Research Assessment 
Exercise in the United Kingdom, de alkalmaz-
ható az OCLC WorldCat-jéban végzett adatbá-
nyászat során is.

(Autoref.)

ha elutasítják az írást. Az olyan nem hagyomá-
nyos közlési lehetőségekkel is foglalkozik, mint 
a blogok és a wikik.

(Autoref.)

220/2009

SENNYEY, Pongracz – ROSS, Lyman – MILLS, 
Caroline: Exploring the future of academic libraries : 
a definitional approach. – Bibliogr. jegyzetekben In: 
The journal of academic librarianship. – 35. (2009) 
3., p. 252-259.

Az egyetemi könyvtárak jövője a könyvtár definíciói 
felől megközelítve

Egyetemi könyvtár; Feladatkör; Jövő könyvtára

A „könyvtár” szó egyaránt jelenti az épületet, 
a gyűjteményt és a benne dolgozó könyvtáro-
sokat. A túlnyomóan analóg környezetben ez a 
három tényező elválaszthatatlanul összefüggött 
egymással, hiszen fizikai tér nélkül nem léte-
zett gyűjtemény, és mindkettő megkövetelte a 
könyvtárosok jelenlétét, akik nem is létezhettek 
a falakon kívül. Az alapvetően digitális környe-
zetben más a helyzet. Nincs szükség épületre 
mint egyetlen elosztó pontra. A munkatársak és 
az épület eltérő szerepeket töltenek be.
Ha nem vetjük alá gondos elemzésnek az ana-
lóg és a digitális környezet közötti eltéréseket, 
az egyetemi könyvtárak jövőjével kapcsolatos 
gondolkodásunk abba a csapdába esik, hogy 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

Általános kérdések

219/2009

LORENZEN, Michael: Getting published : an over-
view for off-campus librarians. – Bibliogr. In: Journal 
of library administration. – 49. (2009) 1/2., p. 23-33.

Publikálási lehetőségek a távoktatásban közremű-
ködő könyvtárosok számára

Könyvtártudományi szakirodalom; Publikációs te vé-
keny ség; Szerkesztés -tudományos kiadványoké; 
Távoktatás

A távoktatást segítő könyvtárosok komoly ta-
pasztalattal rendelkeznek, amelyet publikáci-
ók közreadásával is megoszthatnak a szakma 
szélesebb rétegeivel. Szerencsére ezt könnyen 
megtehetik. A cikk bemutatja a különböző típusú 
publikálási lehetőségeket a könyvismertetések-
től kezdve a lektorált folyóiratokhoz elküldött 
cikkekig. Ajánlásokat fogalmaz meg, hogyan 
válasszuk ki a megfelelő folyóiratot olyan szem-
pontok figyelembevételével, mint az olvasókö-
zönség, a szakmai presztízs vagy a megjelenési 
idő. A kézirat benyújtásához is ad tanácsokat, 
például hogyan kell érdeklődő levelet írni, el-
igazodni a szerzői útmutatóban vagy a korrek-
túrában, hogyan válaszoljunk a szerkesztők és a 
lektorok megjegyzéseire, és végül mit tegyünk, 



Könyvtári Figyelõ 2009/4764

három, egymástól különböző elemének egy és 
ugyanazon jövőt jósoljuk majd.
A gyűjtemények és a szolgáltatások digitálissá 
válásával a felhasználók és a fizikai könyvtár 
közötti kapcsolat megváltozik. Ha ezt nem meg-
felelően kezeljük, a „könyvtár mint hely” csak 
egy lesz az egyetem épületei közül. Egyelőre jól 
kezeljük a változást, amely azonban még kezdeti 
stádiumban van. Kérdés, hogy a számítógépek, 
tanulási övezetek stb. be tudják-e tölteni a kiürí-
tett polcok helyét.
A nyomtatott dokumentumok világában a könyv-
tár gyűjteményét jól lehetett definiálni, azt meg-
határozták a könyvtár fizikai határai. A digitális 
világban alaktalan. Ennek kapcsán felmerül pél-
dául a kérdés, hogy egy adott könyvtár állomá-
nyába tartozik-e egy digitális dokumentum, ha 
annak licencét a könyvtár megvásárolta, vagy azt 
katalógusában, weboldalán feltüntette.
Mivel számos digitális dokumentumot a könyv-
tár megkerülésével is elérhetnek a felhasználók, 
nehézségbe ütközik az, hogy a könyvtárat össze-
kapcsolják az ott található digitális tartalmakkal. 
A könyvtár ráadásul nem is tudja ellenőrizni, 
hogy a felhasználók miként fedezik fel a digi-
tális tartalmakat.
Megkérdezhetjük tehát, hogy egyáltalán szüksé-
ges-e, hogy a könyvtárak olyan anyagokat gyűjt-
senek, amelyek a weben könnyen megtalálhatók. 
Nem volna-e helyesebb, ha intézményük sajátos 
információigényeire koncentrálnának, és azt 
szolgáltatnák, ami nehezen található meg inter-
netes keresőkkel? Nem kellene-e több figyelmet 
fordítaniuk a könyvtárakban létrehozott digitális 
könyvtárakra, még akkor is, ha azok kevesek 
érdeklődését keltik is fel? Milyen szerepet kell 
játszanunk a digitális források archiválásában? 
Bárhogyan válaszolunk is ezekre a kérdésekre, 
tény, hogy a digitális dokumentumok átalakítják 
a gyűjteményekről alkotott képünket.
A gyűjtemények kialakítása többletértéket ad. 
Annak lehetősége azonban, hogy a könyvtárak 
kiválaszthassák a nekik szükséges dokumen-
tumokat, egyre csökken, főleg a csomagban 
kapott digitális anyagok és a nyílt hozzáférés 
növekvő szerepe, vagy a Google könyvdigita-

lizálása folytán. A digitális forrásokhoz való 
könnyű hozzáférés csökkentette a könyvtá ro-
sok és a hallgatók, valamint az oktatók közötti 
kapcsolatot, ezért ennek építésére tudatosan 
oda kell figyelni, és a használóképzés, továbbá 
az egyetemi tudományos életben való részvétel 
útján kell támogatni.
Problémát jelent, hogy magas technikai köve-
telményeket állító szolgáltatásokat nehéz rutin-
munkára kiképzett és változó szintű számítás-
technikai ismeretekkel rendelkező munkatársak-
kal ellátni. Az a tény viszont, hogy a következő 
tíz évben a könyvtárosok mintegy fele várhatóan 
nyugdíjba megy majd, lehetőséget ad a munka-
társi gárda radikális átformálására.
Az új stratégiák kialakításakor figyelembe kell 
vennünk, hogy az épület, a gyűjtemény és a 
könyvtárosok problémája nem feltétlenül alakul 
azonos módon. Az egyik elé kitűzött célok nem 
mindig azonosak a másikéval, ezért e három 
stratégiai opció között kell egyensúlyoznunk. 
Az első a könyvtárépület optimális kihasználá-
sát célozza tanulási terek, hallgatói szolgáltató 
központok elhelyezésével. A második a digitális 
gyűjtemények építésére és a hozzáférés biztosí-
tására koncentrál, míg a harmadik a munkatár-
saknak a digitális paradigma alapján történő új-
ra-pozicionálására figyel. A három opció többfé-
le kombinációja is elképzelhető. Akár korábban 
elképzelhetetlen megoldások is születhetnek. 
Az épületet például nem kötelező könyvtárnak 
hívni. A változtatás akadályai nem technológiai 
természetűek, hanem szemléletbeliek.
A könyvtárosok fő feladata mindig is a szolgál-
tatás volt. Amikor az információk ilyen mennyi-
ségben állnak rendelkezésre, nem kérdés, hogy 
szükség van információs szolgáltatásokra, és a 
használók igénylik is, hogy segítséget kapjanak. 
A könyvtárak kezdik felismerni, hogy az olva-
sószolgálat jelentése megváltozott. A hagyo-
mányos, az információk megkeresését segítő 
funkció helyébe az információszervezés támoga-
tása kell, hogy lépjen, adatbányászat, a digitális 
adatokkal kapcsolatos kurátori tevékenységek 
stb. formájában. Minden esetben jelentős az al-
kalmazások számítástechnikai igénye. Ezek fej-
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lesztése nem kizárólag az informatikusok dolga 
lesz, hanem a munkatársak szélesebb körének 
szakértelmére kell, hogy épüljön.

(Koltay Tibor)

Nemzeti könyvtárügy

221/2009

DAMMERT, Lauri: Tanskan kirjastokeskustelu In: 
Kir ja stolehti. – 101. (2008) 2., p. 14.

Éles könyvtári viták Dániában

Ésszerűsítés; Feladatkör; Városi könyvtár

A koppenhágai városi könyvtár újonnan kine-
vezett főigazgatója, Pernille Schaltz a nyilvá-
nosság előtt vázolta fel elképzeléseit a legna-
gyobb dán könyvtár jövőjével kapcsolatban. 
Meglehetősen egyedi és sajátos elképzeléseit 
adta közre, hogy ti. a könyvtárakban már az 
előtérben, az aulákban rendezvényeknek kellene 
fogadni az oda betérőket, ill. a könyvtárlátogató 
közönséget, elsősorban a legjobban keresett és 
fogyó bestsellereket kell kitenni a fogadótérbe, 
az „üzenőfalakról” híreket, eseményeket kell 
közölni a látogatókkal, és a ritkán kölcsönzött 
könyveket a toplisták élén álló könyvek útjából 
el kell vinni a könyvtár valamely félreeső, ke-
vésbé forgalmas sarkába.
Schaltz tézisei nyomán természetesen azonnal 
botrányszintű vita robbant ki, amely mélyen 
megosztotta a könyvtárosokat és a társadalmat. 
Két tábor alakult ki: Schaltz hívei és a könyvtár 
tradicionális szerepét védelmezők. Az egyik tá-
bor szerint a könyvtár fő funkciója ma is és régen 
is a sokrétű ismeretszerzés támogatása a könyv 
értékőrző szerepét hangsúlyozva. E nézet kép-
viselői a korunkra jellemző „elektroszmogban” 
a könyvtárat mintegy a tudás, az ismeretszerzés 
nyugodt oázisaként fogják fel. A másik tábor 
az informatikát és minden velejáróját kívánja 
bevinni a könyvtárak világába, a könyvet mint 

olyant kevésbé tartja fontosnak. A nagy vita lé-
nyegében arról szól, hogy kinek van több joga 
beleszólni a könyvtár alapvető rendeltetésébe, 
fő célkitűzéseibe: a tanult könyvtárosoknak, a 
politikának, avagy a könyvtárlátogató közön-
ségnek, az olvasóknak.
Schaltz szerint a jövő könyvtára egy úgyneve-
zett „hibrid könyvtár” lehet, ahol az ismeretköz-
vetítés minden területéről a legjobb dolgoknak 
kell előtérbe kerülniük, vagyis az olvasóknak, 
belépve a könyvtárba, ezekkel kell találkozniuk 
elsősorban. A könyvtárat pedig – mint közössé-
gi teret – szórakoztatóvá, élményszerűvé kell 
alakítani és olyan dolgokkal is fel kell szerelni, 
amelyeket az emberek kedvelnek, ha zárt térben, 
vagyis „bent” tartózkodnak valahol. Egyébként 
Schaltznak már volt módjában bizonyítani is el-
képzelései sikerét; korábban Aalborg könyvtá-
rának fejlesztési menedzsereként számos újítást 
vezetett be, hatására a látogatottság és a kölcsön-
zési mutató is javult.
A jelen vita kezdeti fázisában a kormányzópárt 
kultúrpolitikában nagyon befolyásos elnöke az-
zal fenyegetett, hogy módosítani fogják a könyv-
tári törvényt, mégpedig a könyvek javára. A 
könyvtárak ne játsszák el a videotékák szerepét, 
és ne is versenyezzenek a nagy médiamarketek 
forgalmával – szögezte le a politikus. Leif 
Davidson, a neves dán író pedig annak a vé-
leményének adott hangot, hogy a könyvtárak 
mindenkor egyfajta nyilvános könyvgyűjtemé-
nyek, ahol minden fontos műnek elérhetőnek 
kell lennie, amelyeket általában nem árulnak 
puhafedelű, mondhatni ponyvakiadásban. A cél 
mindazonáltal közös: a könyvtárakat meg kell 
őrizni, fenn kell tartani.
A vita jelenleg inkább arról folyik, milyen 
könyvtárat hagyományozunk a jövő generáció-
jára. A Schaltz-féle elképzelésnek sok a támo-
gatója, de Dániában a tradicionális könyvtárnak 
is megvannak a védelmezői, és érveik is megle-
hetősen nyomósak. Ezek közül csak a legfonto-
sabbak: az olvasói szabadság, a közvetlen hoz-
záférési lehetőség, a felfedezés öröme alapjog, 
valamint a könyvtáraknak garantálniuk kell, 
hogy olyan könyvek is az olvasók rendelkezé-
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sére álljanak, amelyeket a kereskedelmi forga-
lomban nem érdemes terjeszteni.
A megoldást illetően minden érintett nagyon is 
tudatában van annak, hogy „valamit tenni kell”, 
és a jó irodalmat, ami a profit szempontjából 
eleve gazdaságtalan, támogatni kell. Azonban 
az igényes irodalmi kínálat a könyvtárak szá-
mára is problematikus gazdasági oldalról néz-
ve, mivel a pénzügyi támogatások a kölcsönzési 
mutatóktól és a kedvező látogatottsági statiszti-
káktól függnek.
A probléma feloldására egyébként a dán könyv-
tárügy a hivatalos kormányzat részéről már ked-
vező politikai döntésről kapott ígéretet. Schaltz 
mégis azt hangoztatja, hogy az alapproblémát ez 
nem oldja meg. Ha a polcokon ott „várakoznak” 
olvasóikra a ritkán kölcsönzött művek, ugyan-
akkor az informatika új lehetőségei a könyvtár 
falain kívül maradnak, az nem fogja növelni az 
olvasóközönséget.

(Kránitz Lászlóné)

222/2009

KANN-CHRISTENSEN, Nanna – ANDERSEN, Jack: 
Developing the library : between efficiency, account-
ability and forms of recognition. – Bibliogr. In: Jour-
nal of documentation. – 65. (2009) 2., p. 208-222.

A könyvtárak fejlesztése. Hatékonyság, számon kér-
hetőség és az elismertség különböző formái

Feladatkör; Jogszabály -könyvtárügyi; Közművelő-
dé si könyvtár; Társadalmi követelmények

A tanulmány arra összpontosít, mi a legfonto-
sabb a könyvtárak fejlesztése szempontjából a 
21. században. A témáról folyó vitának elsősor-
ban a könyvtárak tartalmi kérdéseiről és felada-
tairól (pl. küldetéséről) kell szólnia, nem pedig a 
hatékonyságról és a marketingről. A közkönyv-
táraknak – bizonyítandó létüket és tevékenysé-
güket – tisztában kell lenniük ama képességük 
fontosságával, hogy a közösséget informálni 
tudják, mit nyújtanak intézményként, és milyen 
tevékenységet folytatnak a kultúra és társadalom 

terén, és ez miben tér el más kulturális intézmé-
nyektől és azok hasonló tevékenységétől. Ez a 
kiindulás szabja meg a cikk szerkezetét is.
A szerzők először áttekintik és bírálják a köz-
szférában folyó közgazdasági vitát, majd azt 
vizsgálják, miként befolyásolja ez a 2000. évi 
dán könyvtári törvényt, példaként arra, milyen 
kihatással van egy ilyen vita országos és regio-
nális szinten. Ezáltal bemutatják azt is, miként 
nehezíti meg a politika Dániában a közkönyv-
tárak dolgát, hogy számonkérhetőségük és tár-
sadalmi küldetésük mellett érveljenek. Ezután 
az elismertség (recognition) kérdésével foglal-
koznak, amely elmélet Axel Honneth nevéhez 
fűződik, és amely elsősorban a legfontosabb 
társadalmi problémák modern elemzésének új 
módjaira hívja fel a figyelmet. Ebből kiindulva 
kifejtik, hogy a könyvtáraknak a társadalomban 
való normatív megalapozottságuk részeként 
foglalkozniuk kell az elismertség problémáival; 
ennek illusztrálására példákat ismertetnek az 
Aarhusi Városi Könyvtár szabályzatából. Végül 
azt fejtik ki, hogy a könyvtárak létjogosultságát 
nem hatékonyságuk, hanem a társadalomban 
betöltött sajátos szerepük népszerűsítése, illetve 
fontosságuk melletti érvelésük bizonyítja.

(Autoref. alapján)

223/2009

LEOMBRONI, Claudio: Il servizio bibliotecario nazi-
onale nella visione dell’AIB. – Bibliogr. jegyzetekben 
In: Bollettino AIB. – 49. (2009) 1., p. 15-33.
Res. angol nyelven

Az Országos Könyvtári Szolgálat és az olasz könyv-
táros egyesület

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Együttműködés -bel-
földi; Könyvtári rendszer -országos; Központi szol-
gáltatások

Az olasz könyvtáros egyesület (Associazione 
italiana biblioteche – AIB) történetének szakma-
politikailag „modern” korszaka (az intézményi 
színvonal rendkívüli sokféleségének felismeré-
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Együttmûködés

224/2009

GIRARD, Christine – GIAPPICONI, Thierry: Mutual-
iser l’action des bibliothèques territoriales et univer-
sitaires : répondre aux enjeux des formations initiale 
et continue In: Bulletin des bibliothèques de France. 
– 54. (2009) 2., p. 18-27.
Res. angol, német és spanyol nyelven

Egyetemi és közkönyvtárak közös szerepvállalása 
az élethosszig tartó tanulás támogatásáért

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Együttműkö-
dés -regionális; Használók képzése; Közművelődési 
könyvtár

Az alapképzések iránti növekvő igény a fel-
sőoktatásban és az élethosszig tartó tanulás az 
egyetemeket és a közkönyvtárakat új feladatok 
elé állítják, amelyeket közösen kell megolda-
niuk. Bár az egyetemisták bizonyítottan nagy 
számban látogatják a közkönyvtárakat, az in-
tézmények közötti együttműködésre – számos 
akadály miatt – alig-alig van példa. Ezeket az 
akadályokat közös projektek keretében kell el-
hárítani. Mivel a helyi együttműködés szerepe 
megerősödik, a helyi politikának egyre inkább 
támogatnia kellene a dokumentumok, valamint 
a humán és anyagi források egyesítését az egye-
temi és közkönyvtárak között.

(Autoref.)

Lásd még 234, 239, 241, 244, 297

Jogi szabályozás

Lásd 214

se; a regionalizmus, azaz a régiók kulturális és 
így könyvtárügyi autonómiája; az intézményi 
együttműködés megindulása stb.) az 1960-as 
években kezdődött.
Ennek a szemlélet- és gondolkodásmódnak 
megfelelően dolgozta ki az egyesület az orszá-
gos könyvtári szolgálat (Servizio bibliotecario 
nazionale – SBN) eszméjét. Az SBN nem tekint-
hető sem számítógépesítési projektnek, sem kö-
zös katalógusnak; a kezdeményezés a hetvenes 
évek végén arra vállalkozott, hogy az egész olasz 
könyvtári valóságot újratervezze és átrajzolja. 
Ami létrejött, az egy olyan kooperatív környezet, 
amely minden olasz könyvtár számra lehetővé 
teszi legalább alapszolgáltatások nyújtását és 
érték hozzáadását a használó polgárok számára. 
Ez az együttműködő környezet a könyvtárakon, 
és nem a különböző intézményi szinteken ala-
pul, a befogadáson (és nem az asszimiláción), 
a különbözőségen és a pluralitáson, valamint a 
célok és értékek közösségén.
Az új körülmények az egyesülettől bátor szak-
mapolitikai cselekvést kívánnak meg: az együtt-
működés új jelentést kell, hogy kapjon, új sza-
bályokra, új közös nyelvezetre van szükség. Az 
együttműködésnek ki kell terjednie a könyvtá-
rakon túli területekre is. Újra kell tervezni az 
országos és a helyi szolgáltatások megoszlását. 
Az országos szolgáltatások alapja egy egysé-
ges olasz nemzeti könyvtár kell, hogy legyen, 
amely felülemelkedik a jelenlegi dualizmuson, 
amely egyaránt viszonyulási pontja lehet az or-
szág múltjának, jelenének, és hozzájárulhat az 
európai identitás kialakulásához. Mindenekelőtt 
azonban létre kell hozni egy olyan elosztó kö-
zösséget, amelyben minden szereplő, minden 
részt vevő közösség hozzájárul ahhoz, hogy ér-
tékekkel lássák el az olasz polgárokat, amely-
ben a szolgáltatás fontosabb, mint a szoftver, a 
használó fontosabb, mint a katalógus, és a jövő 
fontosabb, mint a múlt.

(Mohor Jenő)

Lásd még 230, 237, 297
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Könyvtárosi hivatás

225/2009

DAVIS-KENDRICK, Kaetrena D.: The African Ameri-
can male librarian : motivational factors in choosing 
a career in library and information science. – Bibli-
ogr. In: Behavioral & social sciences librarian. – 28. 
(2009) 1-2., p. 23-52.

Az afro-amerikai férfi könyvtárosok pályaválasztási 
motivációi

Felmérés; Könyvtáros -hátrányos helyzetű; Könyvtá-
rosi hivatás; Könyvtárosképzés -felsőfokú; Könyv tá-
rostoborzás

Az Amerikai Könyvtáros Egyesület (ALA) nem-
rég készült felmérése szerint a képzett amerikai 
könyvtárosok kevesebb mint 1%-a afro-amerikai 
férfi. A cikk bemutatja ennek lehetséges okait, 
és a jövőbeni könyvtárostoborzó és marketing-
kampányok szervezőinek tájékoztatása érde-
kében megkísérli felderíteni, milyen tényezők 
késztetik az afro-amerikai férfiakat felsőfokú 
könyvtárosi diploma megszerzésére, illetve e 
hivatás választására.
A cikk elemzi az afro-amerikai férfi könyvtá ro-
sok véleményét a nemi hovatartozás előnyeiről 
a könyvtárosi hivatásban, karriercéljaikat, elért 
sikereiket és a kihívásokat e szakmában, vala-
mint munkahelyi elégedettségük szintjét.

(Autoref.)

226/2009

KUTTNER, Sven: Die Wieder-Buzás-Kontroverse 
1959 bis 1962 : Ein Blick hinter die Kulissen einer 
Berufsbilddiskussion der späten Nachkriegszeit. – 
Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliotheksdienst. – 43. 
(2009) 4., p. 384-392.

A Wieder-Buzás vita Németországban 1959-től 
1962-ig

Feladatkör; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárügy törté-
nete; Tudományos és szakkönyvtárak

Az elmúlt száz évben több fontos, hosszan tartó 
szakmai vita zajlott. Ezek egyike a könyvtáros-
ság arculatáról és énképéről folyt. E mögött ter-
mészetesen a képzés és annak korszerű tartalma 
is a középpontba került.
A hatvanas évek elején kirobbant vita elindítója 
a Libri című folyóiratban közölt két tanulmány, 
a müncheni Joachim Wiedernek (1912-1992) a 
tudományos könyvtárosok szakmai gondjairól 
szóló cikke (1959) és a szintén Münchenben 
dolgozó Ladislaus Buzásnak (1915-1997) erre 
adott válasza (1960) volt. Maga a vita nem tért el 
a megszokott, szakmai önértékelésről folytatott 
véleménykülönbségtől és vitastílustól, mélyebb 
gyökerei azonban – többek között – a tudomá-
nyos könyvtárak 1945 után szerkezeti megújítá-
sában keresendők. Sok minden megváltozott az 
ötvenes évek elejére az egyetemi könyvtárakban, 
a képzésben és a tudományos irodalommal való 
ellátás iránti igény terén egyaránt.
Cikkében Wieder a változások láttán a könyvtá-
ros szakma általános szellemi és társadalmi pusz-
tulását vizionálta – Rudolf Juchhoffhoz hason-
lóan –, ami a külföldi kollégák körében pozitív 
visszhangra talált, míg Buzás kemény válaszában 
ezt a felfogást a „kultúra-hisztérika pszichózisá-
nak” nevezte. Röviden szólva nem igaz, hogy a 
német könyvtárügy válságban lenne.
A vitába hamarosan többen is bekapcsolódtak 
(Wieder mellett), így Theodor Kiener, Buzás 
müncheni kollegája (és ellensége), majd Kurt 
Ohly, a neves ősnyomtatvány-kutató. Még ketten 
szóltak hozzá a vitához, Werner Fritz és Günther 
Reichhardt, de már nem az eredeti kérdésfelte-
vésre reagálva. A vitának végül nem lett hosz-
szabb távon hatása.
A tanulmány írója azonban cikke második részé-
ben további meglepetéseket okoz olvasójának, 
amikor a korabeli egyetemi levéltári források 
nyomán feltárja, milyen személyes okok és el-
lentétek, helyenként tragikus mozzanatok rej-
lettek a szakmai vita mögött. Megtudjuk többek 
között, hogy a magyar származású Buzás és a 
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sziléziai Wieder eltérő érdeklődésű és felfogású 
személyiségként rivalizált egymással. Miután 
túlélték a második világháborút – Buzás rövid 
amerikai, Wieder hosszú orosz hadifogság után 
–, Münchenben kaptak állást, majd együtt sze-
reztek könyvtáros diplomát 1950 és 1952 kö-
zött az ún. „zseni-kurzuson”. Évekig nem vol-
tak semmilyen kapcsolatban. Az ellentét akkor 
robbant ki köztük, amikor Buzás Wieder szóban 
forgó írására megfogalmazott és csak neki szó-
ló magánvéleményét utóbbi sokszorosította, és 
ismerősei révén megtámadta Buzást egy szűk 
körű szakmai rendezvényen. Itt kezdődött, és 
így került egy müncheni szakmai és személyes 
vita végül az IFLA nemzetközi folyóiratának, a 
Librinek a lapjaira.

(Murányi Lajos)

227/2009

MONTIEL OVERALL, Patricia: Cultural competence : 
a conceptual framework for library and information 
science professionals. – Bibliogr. 94 tétel In: The li-
brary quarterly. – 79. (2009) 2., p. 175-204.

Könyvtárosok kulturális kompetenciáinak fejlesztése

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Könyvtárosi 
hivatás

A 21. század könyvtárosai és információs szak-
emberei gyakran szembesülnek azzal a kihí-
vással, amit az egyre növekvő számú, eltérő 
kulturális háttérrel rendelkező olvasók jelen-
tenek, akik közül sokan a kisebbséghez tartoz-
nak, illetve a társadalom legszegényebb rétegei 
közül kerülnek ki, akiknek alig vannak, vagy 
egyáltalán nincsenek könyvtári tapasztalataik. 
A cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a 
könyvtáros szakemberek már eddig is jelentős 
erőfeszítéseket tettek a hátrányos társadalmi 
helyzetű csoportok jobb ellátásáért, szükség van 
egy átfogó koncepcióra a kulturális kompeten-
ciák terén, hogy ez a törekvés sikeres legyen. A 
cikk bemutat egy ilyen koncepciót, amelynek 
segítségével a könyvtáros szakemberek kultu-

rális kompetenciáját fejleszteni lehet, és három 
főbb területet – kognitív, interperszonális és kör-
nyezeti – különít el, amelyeken belül ez a fajta 
készség fejleszthető. A szerző részletesen elemzi 
a kulturális kompetencia fejlesztését az említett 
területeken, és felsorolja az ehhez szükséges 
legfontosabb tényezőket.

(Autoref.)

228/2009

ŽUKOVA, T. D.: Professional’noe soznanie bibli-
otekarâ : podhody k opredeleniû ponâtiâ. – Bibliogr. 
19 tétel In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2009) 
4., p. 50-59.

A könyvtáros hivatástudata: a fogalom különböző 
megközelítései

Könyvtárosi hivatás

A könyvtárosok hivatástudatának kérdése az 
1990-es években kezdte foglalkoztatni a szak-
embereket. A világban a tudásalapú társadalom 
irányába végbement változások, az oroszországi 
globális változások – amelyeket tovább mélyített 
a Szovjetunió szétesése –, az ideológia megvál-
tozása, a demokrácia, a piacgazdaság térnyeré-
se stb. jelentősen tükröződtek a könyvtárosok 
hivatástudatában is. A könyvtáraknak újra meg 
kellett fogalmazniuk küldetésüket, az átmeneti 
időszak minőségileg új könyvtárat igényelt.
A könyvtáros társadalom fő gondja az önmeg-
határozás lett: a globális perspektíva ellentmon-
dásba került a hagyományos oroszországi öntu-
dattal, az informatizálás pedig az Oroszországra 
jellemző irodalomközpontú szemlélettel; a de-
mokratikus szabadságjogok nem kapcsolódtak a 
könyvtárak olvasásirányítási feladataihoz.
A hivatástudat fogalmát sem a filozófia, sem a 
szociológia, sem a pszichológia nem határozza 
meg, csak a csoporttudat fogalom részeként em-
líti. (A csoporttudat az adott társadalmi csoportra 
jellemző ideológiák, nézetek, érzelmek, hangu-
latok, akaratnyilvánítások, elképzelések összes-
sége.) A hivatás intellektuális kategória, szemé-
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lyes felelősséget tételez fel a módszerek, tettek 
és döntések kiválasztásában. A könyvtáros szak-
ma egy a kevesek közül, amelyben a szakem-
bereket célirányosan az információ feltárására, 
értékelésére, rendszerezésére, felhalmozására és 
hasznosítására tanítják. A hivatástudat magában 
foglalja azoknak a normáknak, elképzeléseknek 
rendszerét, amelyek meghatározzák a szakember 
helyét bizonyos fajta tevékenységhez fűződő vi-
szonyában. Ez a szellemi kultúra megjelenése, a 
hivatás értelmének keresése a szakember társa-
dalmi és szakmai érettségének mutatója.
Az 1990-es években a könyvtártudományban is 
sajátságos tudományos forradalom ment végbe. 
Új fogalmak jelentek meg, mint a menedzsment, 
a marketing, a public relations (PR) stb., vál-
tozott a szakmai nyelvi struktúra. 1992-ben a 
Moszkvai Könyvtárosok Egyesülete kerekasz-
tal-megbeszélést szervezett a témában. Ezt éles 
vita követte, majd 1997-ben a nemzeti könyvtár 
által szervezett, újabb kerekasztal-rendezvény. 
Az álláspontok között voltak nagyon szélsősé-
gesek: az egyik véglet, hogy az orosz könyvtá-
rosok csak a nyugati tapasztalatokat másolják, 
mások szerint a legfontosabb a könyvtáros ol-
vasói tudata. Ahogy a könyvtárosok is külön-
böznek egymástól, úgy nem lehet egységes 
hivatástudatról sem beszélni. A kerekasztal-
megbeszéléseket összefoglalva a könyvtárosok 
hivatástudata a szakmai reflexiót, a stratégiai 
gondolkodást, a felmerülő problémák és ellent-
mondások tudatosítását és megoldási módjuk 
keresését, a hivatástudat kutatási és innovációs 
irányultságát, az alapfogalmak, etikai normák, 
értékek, hagyományos és újonnan megjelenő 
szakkifejezések értését, a tevékenység motivá-
cióit és az önmeghatározást, a partnerekkel, a 
hatalommal, az olvasókkal fennálló kapcsolatok 
szabályozását, a szakma elismertségének eme-
lésében a PR-lehetőségeknek a kihasználását 
foglalja magában.
A 21. század elején újból fellángoltak a szakmai 
viták. Egy 2008-ban publikált cikk szerint an-
nak, hogy a kérdés az érdeklődés középpontjá-
ban áll, az az oka, hogy az összes „beteg pontot” 
érinti, a könyvtáraknak a hatalommal és az ol-

vasókkal fennálló kapcsolataitól kezdve a szak-
emberek képzéséig és átképzéséig, a könyvtáros 
társadalom szervezéséig.
Összefoglalva: a hivatástudat a csoporttudat 
egyik fajtája, amely azzal függ össze, hogy a 
szakember érti hivatása lényegét, elfogadja a 
szakmai normákat és értékeket, a létező prob-
lémák és megoldási módjuk megértése mellett 
képes a szakmai feladatok előrejelzésére, saját 
erőfeszítéseinek más szakemberekkel történő 
összehangolására.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 275

Oktatás és továbbképzés

229/2009

GREEN, Ravonne A. – HUPRICH, Julia: Web ac-
cessibility and accessibility instruction. – Bibliogr. 
In: Journal of access services. – 6. (2009) 1/2., p. 
116-136.

Könyvtárosképző intézmények honlapjainak vizsgá-
lata akadálymentesítési szempontból

Beteg olvasó; Honlap; Hozzáférhetőség; Információ-
technológia; Könyvtárosképző intézmény

A fogyatékkal élő amerikaiakról szóló tör-
vény (Americans with Disabilities Act, ADA) 
508-as paragrafusa kimondja, hogy minden 
fogyatékkal élő ember számára elérhetővé kell 
tenni a programokat és szolgáltatásokat. Bár a 
könyvtárosképző intézményeknek és az egyete-
mi könyvtáraknak példát kellene mutatniuk aka-
dálymentesített weboldalaikkal, jelenleg más a 
helyzet. A cikk áttekinti az eddigi tanulmányokat 
a témában, és ezekből kiindulva friss adatokkal 
szolgál arról, hogy a könyvtárosképző intézmé-
nyek milyen tanulási lehetőségeket kínálnak a 
fogyatékkal élők számára elérhető termékekről 
és szolgáltatásokról. Megvizsgálja a 12 legjelen-
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tősebb könyvtárosképző intézmény által kínált 
képzések tantervét abból a szempontból, hogy 
hogyan szerepelnek bennük a fogyatékosság kér-
dései. A képzőintézmények és a legjelentősebb 
könyvtárak honlapjainak W3C-kompatibilitását 
WebXACT-megfelelési teszt segítségével ele-
mezték, a fogyatékossági kérdések tananyagban 
való jelenlétéről pedig felmérés útján tájékozód-
tak. Kiderült, hogy csupán két intézmény hon-
lapja felel meg teljes mértékben a törvényben 
előírt irányelveknek. Úgy tűnik, azokban az in-
tézményekben, ahol nagyobb hangsúlyt helyez-
nek a tananyagban a fogyatékossági kérdésekre, 
az intézményi és könyvtári weblapok is inkább 
megfelelnek a törvényben előírt követelmények-
nek. Aggodalomra ad okot, hogy a vizsgált in-
tézmények csupán 75%-a (2004-ben 66% volt) 
kínál a fogyatékkal élőkkel, illetve az ADA-val 
kapcsolatos képzéseket, amelyek közül a leggya-
koribb a web elérhetőségének oktatása. A fel-
mérés és a megfelelési teszt vegyes eredménye 
azt mutatja, hogy azok, akik a weboldalak ter-
vezéséért felelősek ezekben az intézményekben, 
nincsenek tisztában a W3C-szabványokkal. Az 
a tény, hogy az említett intézmények hallgatói 
közül egyre többen tanulják ezeket a szabványo-
kat, arra enged következtetni, hogy a jövőben a 
weboldalak elérhetősége javulni fog.

(Autoref. alapján)

230/2009

MAZURICKIJ, A. M.: Eŝe raz ob èvolûcii bibliotečnoj 
školy : razgovor s mètrom In: Naučnye i tehničeskie 
biblioteki. – (2009) 3., p. 113-123.

Még egyszer a könyvtárosképzés fejlődéséről 
Oroszországban

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyvtá-
ros kép ző intézmény

A. I. Sokolov A könyvtárosképzés fejlődése 
Oroszországban c. cikkéhez (referátumát ld. 
MANCI, 08/167) írt hozzászólásában a szerző 
vitatja az 1980-as években kialakult helyzet ér-
tékelését és tiltakozik a vázolt jövőkép ellen.

Véleménye szerint az 1980-as évek gazdasági 
nehézségei a felsőoktatás egészét érintették, nem 
csak a könyvtárosképzést. Nem a könyvtáros 
iskolák tehettek arról, hogy megszűnt 10 ezer 
szakszervezeti és 4 ezer vállalati könyvtár. Mi-
közben a könyvtárak térítéses szolgáltatásokat 
kezdtek nyújtani, a könyvtári iskolák a létükért 
küzdöttek. A hallgatói létszám csökkenésének fő 
oka a felvehető hallgatók számának és az aspi-
rantúrára elkülönített állami pénzeknek a csök-
kentése volt. Az 1960–1970-es években kevesen 
készültek tudatosan könyvtáros pályára, sokukat 
a véletlen sodorta a főiskolákra. Lelkiismeretes 
tanáraiknak köszönhetően jó szakemberek vál-
tak belőlük.
A korábbi problémákat tetézte, hogy bevezették 
a középiskolai tanulmányok végén teendő egysé-
ges államvizsgát. Ez tesztlapok kitöltését jelenti, 
ami nem elegendő az irodalom és a történelem 
tárgyakban. Az általános műveltség csökkenése 
tény, a mai egyetemisták nem is ismerik az ér-
telmiségi „könyvmoly” típust. A jelenlegi hely-
zet paradoxona az, hogy minél többet kapnak 
az egyetemisták, annál kisebb a valószínűsége 
annak, hogy könyvtárban fognak dolgozni. Az 
olyan társadalmilag fontos területeken, mint a 
pedagógia, az egészségügy és a könyvtárügy 
vissza kell térni a korábbi államilag irányított 
munkába állási rendszerhez és a fiatal szakem-
bereknek adható kedvezményekhez. Pénzügyi 
szempontból lehetséges a szerződéses képzés: a 
szerződést a főiskola, a munkaadó és a hallgató 
köti. A könyvtárosképzés soha sem fog tudni 
beilleszkedni a piacgazdaságba, ahogy a könyv-
tárak sem, mivel ez az egyetlen terület, ahol a 
lakosság térítésmentes szolgáltatásokat vehet 
igénybe. A könyvtáros iskolák még önfenntartók 
sem tudnak lenni, a könyvtárakkal együtt csak az 
állami finanszírozásra támaszkodhatnak. Ha az 
állam érdekelt abban, hogy az országban művelt 
emberek legyenek, akkor kénytelen a könyvtára-
kat finanszírozni. Egy ország könyvtári rendsze-
rének szintje az ország kulturális és oktatási fok-
mérője. A könyvtári infrastruktúra fejlettségétől 
függ az állami reformok sikere, a tudomány, az 
oktatás, a gazdaság, a kultúra fejlődése.
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A vitacikk foglakozik E. R. Sukiâsannak azzal a 
javaslatával is, hogy meg kell szüntetni a felső-
fokú nappali képzést. Véleménye szerint ez sem-
mi jóra nem vezet, a nappali képzés, ha nehéz 
körülmények között is, de működik. A könyvtári 
karok átszervezése csupán a könyvtárakban vég-
bemenő technológiai változásokkal függ össze. 
Ahhoz azonban, hogy a könyvtáros iskolák élet-
képesek maradjanak, szükség van a szakmai kö-
zösség támogatására. Az Oroszországi Könyv-
tári Egyesület részt vesz az új képzési szabvány 
kidolgozásában. A középiskolákban vissza kell 
állítani az egységes államvizsga bevezetésekor 
megszüntetett, könyvtári témára szakosított osz-
tályokat. A szakma megismertetésére számos 
módszer van, például nyári táborok szervezése 
fiatalok számára. Az új képzési szabvány lehető-
vé teszi, hogy a munkaadók bekapcsolódjanak az 
oktatási folyamat szervezésébe, a képzési terüle-
teket a könyvtárak konkrét igényei szerint évente 
fogják meghatározni. A könyvtáraknak többet 
kell szerepelniük a tömegkommunikációban, ma 
csak akkor említik őket, ha valami kár (tűz, lopás 
stb.) történt. Meg kell győzni a tehetősebbeket 
arról, hogy támogassák a könyvtárosképzést, 
mivel az állami politika hiánya a könyvtárak 
elszegényedéséhez vezet. A meglévő képzési 
rendszert meg kell tartani, támogatni kell annak 
korszerűsítését és fejlesztését.

(Viszocsekné Péteri Éva)

231/2009

STOLâROV, Ûrij Nikolaevič: Otečestvennomy biblio-
teč nomu obrazovaniû 95 let In: Bibliotekovedenie. – 
(2009) 2., p. 120-124.

95 éves a könyvtárosképzés Oroszországban

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Könyvtár-
ügy története

2009-ben Európában és Amerikában a könyv tá-
ros képzés kezdetének 125. évfordulóját ünneplik, 
Oroszországban pedig az első könyvtárosiskolai 
segédlet megjelenésének 200. évfordulóját.

1805-tól 1832-ig a nyugat-ukrajnai Volinszki 
Gimnáziumban kezdték tanítani a könyvtári-
bibliográfiai, könyvészeti tantárgyakat Általános 
nyelvtan és bibliográfia címen. A nyelvészet és 
a bibliográfia (mai szóhasználattal könyvészet) 
egymásra épülő tantárgy volt. A Kremenecki Lí-
ceummá alakított intézményben a bibliográfiai 
tantárgyak leíró jellegűek voltak, a könyvtáriak 
pedig az állományok elrendezésével foglalkoz-
tak. Már ebben az időben voltak írásos segédle-
tek, amelyekben az akkori ismereteket foglalták 
össze. Az első tankönyvet 1809-ben adták ki. A 
könyvtári ismeretek a tantárgyak egyike volt, a 
végzéskor erről külön bizonyítványt nem adtak. 
Ezt követően különféle próbálkozások voltak 
arra, hogy a könyvtári tantárgyak a tananyag 
részét képezzék, néhány egyetemen külön bib-
liográfiai tanszék is alakult. A könyvtári ismere-
tek az általános képzésbe (történelem, filológia) 
kerültek be.
Szigorúan véve a könyvtárosok képzése az A. L. 
Šanavskij Népi Egyetemen kezdődött 1903-ban 
L. B. Havkina szervezésében. Az ő elve az volt, 
hogy könyvtárosokat csak olyan nagyvárosok-
ban lehet képezni, mint Moszkva vagy Szentpé-
tervár, ahol sok könyvtár működik. A Népi Egye-
temen folytatott képzésnek lett az utódja a Lenin 
Könyvtárban létrehozott Könyvtártudományi 
Kabinet, majd az ebből alakított Könyvtártudo-
mányi Intézet. A Moszkvai Könyvtári Intézet 
megalakítását ugyancsak Havkina kezdemé-
nyezte az Állami Lenin Könyvtáron belül 1913-
ban, ebből vált 1930-ban önállóvá a Kulturális 
Intézet, ma Moszkvai Állami Kulturális és Mű-
vészeti Egyetem (Moskovskij gosudarstvennyj 
universitet kultury i iskusstv).
A Könyvtártudományi Intézet 1934-ben átke-
rült a Lenin Könyvtárból a Moszkvai Könyv-
tári Intézetbe, itt folyt a felsőfokú képzés és 
a tudományos fokozatra felkészítés (aspiran-
túra). Több kutató nem ért egyet a felsőfokú 
könyvtárosképzés történetének ilyen leírásával, 
a szerző azonban határozottan kitart megállapítá-
sai mellett (a szervezett képzés 1913-ban indult). 
A Népi Egyetemen az osztatlan (szinkretikus) 
képzési forma azt jelentette, hogy a hallgatók 
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egy része alapfokú képzésben, mások tovább-
képzésben vagy átképzésben részesültek. A 
differenciált képzés 1918-ban kezdődött, ami-
kor Szentpéterváron megnyílt az iskolán kívü-
li képzés, és több felsőfokú intézetben indult 
könyvtári részleg. Ezt könyvtári szemináriumok 
követték, majd lassan országszerte könyvtári 
technikumok alakultak. A Moszkvai Könyvtári 
Intézet a továbbképzést nem vette át, ezért a Le-
nin Könyvtárban újra kellett indítani a felsőfokú 
tanfolyamokat.
A 2. világháború után a fő problémát a tankönyv-
ellátás jelentette, az első könyv 1953-ban jelent 
meg. Az 1960-as évek elején látott napvilágot 
az általános bibliográfiai tankönyv, majd az 
egyes folyamatokkal (állományok és katalógu-
sok, olvasószolgálat) foglakozó segédletek. A 
háború utáni években Könyvtártudomány címen 
egy tantárgyba akarták egyesíteni a különböző 
szakterületeket, ennek megvalósítása azonban 
hamarosan kudarcba fulladt, és a tantárgyat is-
mét részekre kellett bontani.
Az 1960–1980-as években elméleti viták folytak 
arról, hogy a képzés ágazati vagy funkcionális 
alapokra épüljön, vagy könyvtártípusok szerint 
kell szakosítani. Általános és szakkönyvtári ka-
rok alakultak. A fejlődés azonban nem ezt az 
utat követte. Ma a tanterv egy általános könyv-
tártudományi tárgyat és négy résztárgyat (állo-
mányok, olvasók, személyzet, anyagi-műszaki 
alapok) tartalmaz. Ha ez megvalósul, a hallgatók 
komoly alapképzést kapnak. A bolognai folya-
matra való áttérésnél ügyelni kell arra, hogy el 
ne vesszen a szovjet időkben felgyülemlett – fő-
leg elméleti – tudás.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Egyesületek

232/2009

STEFAńCZYK, Elżbieta: Strategia Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na lata 2010 – 2021 In: Bibli-
otekarz. – (2009) 5., p. 2-6.

A Lengyel Könyvtárosok Egyesülete 2010-2021-re 
szóló stratégiája

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Fejlesztési terv

A legnagyobb lengyelországi könyvtáros szer-
vezet, a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete 
(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, to-
vábbiakban: SBP) több mint 90 éve létezik, 
2005 óta közhasznú társaságként funkcionál, és 
jelenleg közel 9000 tagot számlál. A legutóbbi 
négyéves időszakra választott vezető testület 
megbízatása 2009 közepén jár le. Az egyesület 
céljait korábban a vezető testület határozta meg, 
s az egyesületi tagok hagyták jóvá szavazataik-
kal. A kommunikáció megújuló formáinak, az 
újfajta elvárásoknak engedve 2008 novembe-
rében workshopok keretében került sor az SBP 
által követendő stratégiai terv előzetes koncep-
ciójának kidolgozására. A workshopokon részt 
vevők mintegy 25%-a 35 év alatti könyvtáros 
volt. A 2010-2021 évekre készült stratégiát 2009 
márciusában a vezető testület elfogadta s az or-
szágos kongresszus elé terjesztette. Az egyesület 
fő céljaként a könyvtártudomány szolgálatát, a 
tudományos információ terjesztésének támoga-
tását, a szakmai aktivitás, a tanulás ösztönzését, 
a korszerű könyvtárosi szemlélet terjesztését 
határozták meg.
A workshopokkal egy időben SWOT-elemzést 
is végeztek. Ennek alapján az egyesület erőssé-
gei többek között, hogy a legnagyobb, legrégibb 
könyvtáros szervezet Lengyelországban, amely 
széles platformot nyújt a különböző könyvtári 
intézmények közötti tapasztalatcserére, és je-
lentős kiadói tevékenységet is folytat. A gyen-
geségek között szerepelt például az egyesületi 
aktivitás hiánya, a tervek megvalósításához nem 
elegendő pénzalapot nyújtó szűkös költségvetés, 
a csekély befolyás a könyvtárpolitika alakításá-
ra stb. Lehetőségként lehet számot vetni a külső 
pénzforrások körének bővülésével, az informá-
ciós társadalom kiépítését célzó kormányprog-
rammal és az egyéb fejlesztéseket célzó prog-
ramokkal, a nemzetközi kezdeményezésekben 
való részvétellel, a fiatalok megnyerésével, 
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ak ti vizálásával stb. Fenyegető tényezőként fo-
galmazódott meg az átfogó stratégia hiánya, a 
szakmához kapcsolódó negatív sztereotípiák, a 
könyvtári funkciók terén mutatkozó gyors üte-
mű változások, valamint az, hogy a döntéshozók 
nem kérik ki a könyvtárosok (jelesül az SBP) 
véleményét szakmai kérdésekben. Az egyesü-
let küldetése (missziója) a könyvtárügy előbbre 
vitele, a könyvtárosi hivatástudat („könyvtá-
rosi identitás”) fejlesztése, a környezeti integ-
ráció, a kívülállók számára attraktív, pozitív 
könyvtároskép kialakítása. Ami a jövőképet 
(víziót) illeti, a következő stratégiai célokat fo-
galmazták meg: az egyesület szerezzen valós 

befolyást a könyvtárügy alakítására; az SBP-nek 
jelentős partnerként kell részt vállalnia a tudás 
társadalmának megteremtésében; szélesíteni 
szükséges az egyesület szerepkörét a környezeti 
integráció tekintetében; korszerű képzési formák 
elsajátítása a könyvtárosok szakmai felkészült-
ségének javítása érdekében; a szakma társadalmi 
presztízsének növelése.
Az SBP országos kongresszusának jóváha gyá-
sá ra váró részletes stratégiai terv 15 célt és 25, 
a közeljövőben megvalósítandó projekttervet 
tartalmaz.

(Dancs Szabolcs)

A nemzeti könyvtárak sajátos feladatokat lát-
nak el, feladataik országonként is eltérőek, nem 
könnyen összevethetők. A munkacsoport először 
a nemzeti könyvtárak általános küldetését és 
fő, valamint további feladatait fogalmazta meg. 
Megállapítást nyert, hogy a nemzeti könyvtárak 
más könyvtáraktól eltérően olyan fontos felada-
tokat látnak el, mint a nemzeti kulturális örökség 
gyűjtése és megőrzése, a nemzeti bibliográfia 
közreadása, a könyvtárak közötti együttműkö-
dés irányítása. A nemzeti könyvtárak minőségi 
mutatóinak ezt tükrözniük kell.
A munkacsoport igyekezett az ISO 11620 meg-
lévő indikátoraira támaszkodni. Ennek 2. ki-
adásából 15 mutatót választottak ki, ezeket 
egészítették ki más értékelési rendszerekből 
átvett mutatókkal. Új mutatókat is alkottak (a 
nemzeti gyűjtemény és a nemzeti bibliográfia 
számára). A kialakult 30 mutatót tematikusan 
csoportosították:

a nemzeti gyűjtemény építése, –
a szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosí- –
tása (feldolgozás, gyors és könnyű hozzáférés, 
használat, digitalizálás),
tájékoztatási szolgáltatások, –

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
Nemzeti könyvtárak

233/2009

POLL, Roswitha: Comparing the incomparable? : 
performance measures for national libraries. – Bibli-
ogr. In: Alexandria. – 20. (2008) 3., p. 163-170.

Teljesítménymutatók a nemzeti könyvtárak számára

Feladatkör; Hatékonyság; Nemzeti könyvtár; Szol-
gáltatások

A 2009 áprilisában megjelent Technical Report 
ISO 28118 Information and documentation – 
Performance indicators for national libraries 
(nemzeti könyvtárak teljesítménymutatói; a to-
vábbiakban: TR) 30 mutatót tartalmaz. Ötlete a 
2005-ös IFLA konferencián Oslóban merült fel, 
mivel az ISO 11620 (könyvtárak teljesítmény-
mutatói) szabvány a közkönyvtárak és a felső-
oktatási könyvtárak számára készült, a nemzeti 
könyvtárak céljaira nem felelt meg. A TR mun-
kálatait az IFLA nemzeti könyvtári szekciója is 
figyelemmel kísérte.
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fejlesztési potenciál, –
állományvédelem –
hatékony menedzsment. –

Egy-egy mutató szerkezete (az ISO 11620 sze-
rint): név, célok, adatgyűjtés és -számítás mód-
szere, az eredmények értelmezése. Mindezt ki-
egészítették két rovattal: háttér-információk (a 
szolgáltatás vagy tevékenység leírása), példák 
és ajánlott irodalom. Néhány példa:

A nemzeti gyűjtemény és a nemzeti bibliográ-
fia

A nemzeti dokumentumtermésből a nemzeti  –
könyvtár által beszerzett kiadványok százalé-
kos aránya (minden kiadványtípus).
A nemzeti dokumentumtermésből a használók  –
által igényelt címek megléte a gyűjteményben 
(százalékos arány).
A nemzeti bibliográfia új tételeinek százalé- –
kos aránya.

A nemzeti dokumentumörökség (beleértve a 
kéziratokat, térképeket, kottákat, képeket stb. 
hagyományos és e-formátumban) megőrzése, 
megóvása

A stabil állapotú gyűjtemény(részek) száza- –
lékos aránya.
A konzerválásra/restaurálásra szoruló doku- –
mentumok aránya, amelyek kezelésben ré-
szesültek.
A megfelelő környezetben elhelyezett gyűjte- –
mény százalékos aránya.

A nemzeti dokumentumörökség digitalizálása

A digitalizált dokumentumok száma a teljes  –
gyűjtemény ezer címére vetítve.
A különgyűjtemények digitalizált dokumen- –
tumainak százalékos aránya.
A letöltött tartalmi egységek száma digitalizált  –
dokumentumonként.

A nemzeti könyvtárak kulturális szerepe

A kulturális események résztvevőinek szá- –
ma.
Az országos és nemzetközi együttműködések- –
ben és projektekben részt vevő munkatársak 
százalékos aránya.

A TR a használók elégedettségének mérésére 
felméréseket javasol, mégpedig – mivel a nem-
zeti könyvtárak esetében nincs elsődleges hasz-
nálói csoport – a különböző használói csoportok 
esetében (helybeni, távoli használók, kiadók, 
más könyvtárak) az illető csoport igényeihez 
igazítva (ehhez a TR tanácsokat is ad).
A TR egy rövid függelékben érinti – az ISO ki-
adványok közül elsőként – a web archiválásának 
kérdéseit is. A függelék tartalma: jelenlegi mód-
szerek, meghatározások, lehetséges minőségi 
kritériumok. Teljesítménymutatókat még nem 
határoztak meg, ez egy új TR feladata lesz.
A TR-t a nemzeti könyvtárak mellett a regioná-
lis (tartományi stb.) könyvtárak is jól használ-
hatják. A 30 mutató alkalmazása nem kötelező, 
egy választékot jelentenek, amely felhasználható 
az egyes nemzeti könyvtárak tevékenységének 
összevetésére. A TR nem tartalmaz az eredmé-
nyességre és a hatásra vonatkozó mutatókat, 
bár érdekes lenne megtudni, hogy a nemzeti 
könyvtárak hogyan járulnak hozzá a tudás, az 
információs jártasság, a kirekesztés elleni küz-
delem, a tudományos sikerek vagy a kulturális 
célok eléréséhez.

(Hegyközi Ilona)

234/2009

STEPHENS, Andy: The British Library’s internation-
al engagement strategy. – Bibliogr. In: Alexandria. – 
20. (2008) 3., p. 147-161.

A British Library nemzetközi kapcsolatokra vonatko-
zó stratégiája

Együttműködés -nemzetközi; Középtávú terv; Nem-
zeti könyvtár

A British Library (BL) gyűjteményeit egyrészt a 
„nemzet emlékezetének”, másrészt a „civilizáció 
DNS-ének” szokták nevezni. Mottója: „Előbbre 
visszük a világ tudását”. Nemzetközi szerepe is 
elsősorban gyűjteményeiben, tevékenységeiben 
és szolgáltatásaiban gyökerezik, hagyományai-
ra alapoz.
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Nemzetközi kapcsolatok iránti elkötelezettségét 
tükröző stratégiája (International Engagement 
Strategy) 2007-ben fogalmazódott meg. A stra-
tégia szükségességét az intézmény tevékenysé-
gét értékelő vizsgálat szorgalmazta 2005-ben. 
Ugyanebben az időszakban született meg a 
Demos jelentést követően a brit kormány és a 
kulturális minisztérium (DCMS) hasonló straté-
giája, amely – a gazdasági és a földrajzi kapcso-
latok mellett – kiemelte a kultúrák közötti meg-
értés fontosságát. Ebben felmerült a nemzetközi 
kapcsolatok finanszírozásának céltámogatása, 
a kormányzati szemléletváltás szükségessége 
(felelősségvállalás a civil társadalomért más 
országokban, a nem üzleti alapú tevékenységek 
befogadása), a gyűjtemények hasznosítása a 
külkapcsolatokban.
A stratégiát négy cél hívta életre: 1. a BL sajátos 
szerepe, 2. a kisebb akciótervekhez átfogó keret 
szükségessége, 3. a BL nemzetközi szerepének 
növelése, 4. eszköz szükségessége a fontossá-
gi sorrend megállapításához és a teljesítmény 
méréséhez.
Intézményi szinten a stratégia a következő kér-
désekkel foglalkozik:

a) együttműködések és partneri kapcsolatok 
intézményekkel és szervezetekkel,

b) szakmai vezető szerep és elkötelezettség,

c) kulturális diplomácia,

d) együttműködési területek (tartalom, gyűj-
temények, üzleti vállalkozások, pályáza-
tok).

A nemzetközi tevékenység prioritásait külső és 
belső tényezők, korlátozó tényezők és kocká-
zatok, az előnyök és a lehetőségek határozzák 
meg.
A stratégia a 2008-2011-es időszakra szól, öt fő 
iránya: a kultúrák „visszaállítása”, fenntartása 
és megőrzése; gyűjtemények virtuális egyesí-
tése; az erőforrások fejlesztése; stratégiai part-
nerkapcsolatok; szakmai vezető szerep. Kiemelt 
területek: a nemzetközi szervezetek (CDNL, 
CENL, IFLA), a közös kulturális diplomáciai 
kezdeményezések (pl. az országos múzeumok-

kal karöltve), a globális kihívások (pl. az iraki 
nemzeti könyvtár és levéltár helyreállítása), a 
civil társadalom fejlesztése.
A Veszélyeztetett archívumok pályázati program 
támogatásából 2005 óta 82 projekt részesült 2,3 
millió font értékben Ausztráliától Ukrajnáig (a 
BL a digitalizált dokumentumokból másolatot 
kap). A Codex Sinaiticus projekt az egyik leg-
első keresztény biblia különböző könyvtárakban 
fellelhető részeit teszi elérhetővé digitalizálva 
a kutatók és a nagyközönség számára; kutatás, 
konzerválás, e-kiadás tartozik a programba.
Dél-Afrika nemzeti könyvtárának gyakorlati ta-
nulmányutakat szerveznek („train the trainers”), 
főleg állományvédelmi kérdésekről. A kínai 
nemzeti könyvtárral (KNK) a pekingi IFLA-
konferencia óta stratégiai partneri kapcsolatot 
tartanak fenn. Ennek keretében a KNK a termé-
szet- és társadalomtudományok e-kiadványok-
ban megjelenő eredményeit beszerzi és feltárja a 
BL számára. A brit egyetemi könyvtárak a KNK-
ban létesülő sinológiai központ létrehozásához 
adtak segítséget. Brit szakemberek vezették a 
károk felmérését az iraki nemzeti könyvtár-
ban, majd másolatokkal, könyvadományokkal, 
digitalizálással (iraki térképek, az India Office 
nyilvántartásai) segítették, hogy Irak történetéről 
minél teljesebb képet lehessen adni.
2008 januárjában jelentették be a World 
Collections programot, amelyre 2008 és 2010 
között 3 millió fontot szánnak. Ennek kereté-
ben a nagy brit közgyűjteményeket felhasználva 
igyekeznek fejleszteni a kétoldalú kapcsolatokat 
ázsiai és afrikai országokkal. Kína, India és a 
Közel-Kelet áll a program középpontjában. A 
projektek: digitalizálás, továbbképzés, nem an-
gol nyelvű hozzáférés, kiállítások, közös kuta-
tások, közös munkavégzés. 2008 májusában a 
LIBER támogatásával nemzetközi konferenciát 
és kerekasztal-beszélgetést rendeztek a gyűjte-
mények biztonságáról.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 242, 270, 273
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Felsôoktatási könyvtárak

235/2009

HARTMAN, Karen A.: Retaining intellectual capital : 
retired faculty and academic libraries In: Reference 
& user services quarterly. – 48. (2009) 4., p. 384-
390.

A szellemi tőke megtartása: nyugalmazott egyetemi 
oktatók az egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Felmérés; 
Hasz nálói szokások; Szolgáltatások

2011-ben megy nyugdíjba a baby-boom nem-
zedék első évfolyama – és ettől kezdve min-
den egyetem vezetésének szembe kell néznie a 
ténnyel, hogy rövid időn belül rohamosan nőni 
fog a nyugállományba vonuló oktatók száma. 
A társadalom szintén felkészülhet arra, hogy 
az Egyesült Államokban a mostani 40 millióról 
20 év alatt 70 millióra nő a nyugdíjasok száma 
(2020-ig a lakosság arányában 15%-ról 36%-
ra). Az 55 éves vagy annál idősebb egyetemi 
oktatók aránya ma is már egyharmada az ösz-
szes kollégának, szemben a 20 évvel ezelőtti 
egynegyeddel.
Kell-e ezzel a jelenséggel törődnie a könyvtá-
raknak? A Rutgers Egyetem könyvtárosa szerint 
egyenesen stratégiai kérdés, hogyan sikerül az 
intézménynek továbbra is megtartani ezeket az 
embereket, akiknek tudásáról, tapasztalatáról, 
kapcsolatrendszeréről, presztízséről vétek lenne 
lemondani. Különösen, mivel az adatok szerint 
az érintettek 70%-a dolgozik aktívan a formális 
távozás után. Ilyenformán mindkét fél érdeke, 
hogy szakmai kapcsolatuk minél tovább fenn-
maradjon.
A szakirodalom eddig egyáltalán nem figyelt 
arra, hogyan változtak meg ennek a rétegnek a 
könyvtárhasználati szokásai. A szerző kíváncsi 
volt arra, mennyire használják a nyugdíjas ok-
tatók a könyvtári forrásokat, mennyire ismerik 
a modern digitális könyvtárakkal kapcsolatos 

problémákat, és mi akadályozza őket az egyetem 
könyvtárának használatában. Első lépésként né-
hány fős csoportokban beszélt a Rutgers egykori 
tanáraival, majd a Tudományos Könyvtárak Szö-
vetségének (Association of Research Libraries, 
ARL) honlapján módszeres kutatást végzett a 
célcsoport tagjainak országszerte kínált könyv-
tári szolgáltatásokról.
Az informális beszélgetések során a szerző arra 
keresett választ, hogyan éltek a könyvtár nyúj-
totta lehetőségekkel aktív korukban; kaptak-e 
valamiféle tájékoztatást a könyvtár használa-
táról nyugdíjba vonulásukkor, és hogyan hasz-
nálják azt ma. Ugyancsak ekkor beszélt nekik 
az újonnan működő digitális repozitóriumról. 
Sok érdekes adalék derült ki az interjúk során. 
A kutatók számottevő hányada kezdett például 
más területtel foglalkozni, mint addig, azonban 
bármin dolgoztak, általában fontosnak érezték 
az elektronikus források távoli elérését, amit a 
könyvtártól távol nélkülözniük kell.
Hatvanhat ARL egyetemi könyvtár honlapjának 
átböngészése során a szerző megvizsgálta a köl-
csönzési privilégiumokat, a könyvtárközi köl-
csönzési lehetőségeket, olvasójegy biztosítását, 
távoli elérést az adatbázisokhoz, esetleg külön 
kutatói olvasóterem használatát. Az összesítés 
azt mutatja, hogy a könyvtárak többsége (86%) 
nyújt szolgáltatásokat ennek a használói csoport-
nak, az esetek felében ez kölcsönzési privilégiu-
mot jelent, mintegy harmaduknál könyvtárközi 
kölcsönzési lehetőséget biztosítanak számukra. 
A könyvtárak 12%-a kínál önálló kutatószobát. 
Szinte egyedüli kivételként kell megemlíteni 
a University of Michigant, mivel honlapjukon 
külön link mutat a nyugdíjba vonult oktatók 
számára fontos információkra.
Az eredmények láttán a Rutgers Egyetem fon-
tosnak érezte, hogy világos stratégiája legyen 
a kérdésben, és ezt érthetően kommunikálja. 
Azonnal közvetítőt bízott meg az egykori okta-
tókkal való kapcsolattartásra (ő a cikk szerzője). 
Átfogó honlap készült továbbá, amely az okta-
tóknak nyújtott szolgáltatásokon belül az emeriti 
vagy retired faculty menüpont alatt érhető el.
Fontos, hogy a fizetős adatbázisokhoz a távoli 
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elérést e csoport számára is biztosítsák. Az egy-
kori oktatók jelentős mértékben hozzájárultak 
az egyetem küldetésének teljesítéséhez, kuta-
tásaik és oktató munkájuk hírnevet szerzett az 
egyetemnek. Éppen ezért, amikor az egyetemi 
könyvtárak intézményi repozitóriumokat hoznak 
létre, logikus, hogy a nyugdíjas oktatók tudomá-
nyos munkáit is ott kell elhelyezni.

(Vasbányai Ferenc)

236/2009

JOHNSON, Rita Dursi: If at first you don’t succeed : 
creative transformation at a small academic college 
In: Technical services quarterly. – 26. (2009) 2., p. 
107-124.

Ha elsőre nem sikerül, próbáljuk meg újra! A belső 
tér kreatív átalakítása egy főiskolai könyvtárban

Enteriőr; Ésszerűsítés; Főiskolai könyvtár; Könyvtár-
használat; Könyvtárpropaganda

A St. Andrews Presbiteriánus Főiskolán 
(Laurinburg, Észak-Karolina) mindössze 800 
diák tanul. 1964-ban épült, de jól felszerelt há-
romszintes könyvtára mindössze hat fős sze-
mélyzettel működik. A DeTamble könyvtár mun-
katársai 2002 végén elhatározták, hogy tesznek 
valamit lemorzsolódó diákolvasóik visszacsalo-
gatása érdekében, és ezt esztétikai változtatások-
kal fogják elérni egy hároméves terv keretében 
(2003-2005). A terv célul tűzte ki:

az 1. emeleten lévő számítógépes tájékoztató  –
övezet padlójának felújítását,
színes hirdetmények elhelyezését minden  –
emeleten,
értékes metszetgyűjteményük újrakeretezését  –
és kihelyezését,
legalább egy diák- vagy tanári műalkotás meg- –
szerzését és bemutatását,
mozgatható könyvállvány beszerzését az új  –
könyvek számára,
bútorok vásárlását vagy átrendezését társalgási  –
övezet kialakítása érdekében,
a könyvtáros munkahelyek átrendezését, –

a bejárat előtti betonlépcső megvilágítását új  –
lámpa felszerelésével,
a kávéárusítás bevezetését, és az innivaló bevi- –
telével kapcsolatos szabályok módosítását.

Miután ez a terv nem hozta meg a várt ered-
ményt, megfelelő előmunkálatok után újabb, 
nagyra törőbb terv született, ami már sikeresnek 
bizonyult. A tanulmány részletesen bemutatja a 
tervezés és a lebonyolítás szakaszait, a felhasz-
nált anyagokat és a költségeket. Főbb célkitűzé-
seiket (az igényeket és a szakirodalomból olva-
sottakat, valamint más könyvtárak tapasztalatait) 
figyelembe véve, az alábbiak megvalósítására 
került sor:

vezeték nélküli hálózati kapcsolat (WiFi) biz- –
tosítása minden emeleten,
csoportmunkára is alkalmas számítógépek vá- –
sárlása és kihelyezése,
a könyvtári számítógépek szükséges szoftve- –
rekkel való felszerelése,
a számítógépes tájékoztató övezet (ARC) ké- –
nyelmes ülőbútorokkal társalgási és étkezési 
övezetté alakítása.

A statisztikai adatok is igazolták a program sike-
rét: szinte valamennyi területen lényeges javulás 
mutatkozott (a tájékoztatási tranzakciók száma 
35%-kal, a látogatóké 4%-kal, az adatbázisok 
használata 122%-kal nőtt), csak a kölcsönzési 
adatok voltak változatlanok.
Az eredmények nyomán újabb változtatásokat 
terveznek a könyvtárosok a jövőben.

(Murányi Lajos)

237/2009

KIVINIEMI, Vesa – LAITINEN, Markku – SAARTI, 
Jarmo: Are libraries worth investing in? : Finnish uni-
versity libraries and their effect on the national econ-
omy. – Bibliogr. In: LIBER quarterly. – 19. (2009) 1., 
p. 54-61.

Megérik-e a pénzüket a könyvtárak – avagy hogyan 
hatnak a finn egyetemi könyvtárak a nemzetgazda-
ságra?
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Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Statisztika; Támo-
gatás -pénzügyi -állami, hatósági

Az utóbbi évek egyik kedvelt szlogenje világ-
szerte az erős, tudásalapú nemzetgazdaság meg-
teremtésének szükségessége. Finnországban en-
nek érdekében átszervezték a felsőoktatás rend-
szerét, hogy megújítsák, egyben megerősítsék 
azt. Ez két dologra hívta fel a figyelmet: egyrészt 
javítani kell az előfeltételeken, másrészt meg 
kell szüntetni a kevésbé hatékony képzést.
Kulcsszerepe van ebben a folyamatban a könyv-
táraknak, amelyek az információ és a tudás köz-
vetítői. Finnországban a könyvtárakra vonatkozó 
statisztikai adatgyűjtésnek évszázados hagyo-
mánya van. A tudományos könyvtári statisztika 
jelenlegi struktúrája 1971-ben született, amikor 
gazdasági adatokkal bővítették ki a korábbi 
rendszert. Ma már nemzetközi szabványok alap-
ján zajlik a legtöbb folyamat (az adatok 76%-a 
ISO 2789-kompatibilis), és ezek bárki számára 
hozzáférhetők. Ami mégis hiányzik, az a tanul-
ságok megfogalmazása, olyannyira, hogy sokan 
ezzel kapcsolatban „statisztikai analfabétizmust” 
emlegetnek. A cikk szerzői – egy statisztikus és 
két könyvtári szakember – hisznek abban, hogy 
odafigyelve az adatokra, igenis árnyaltabb ké-
pet kaphatunk a források felhasználásának és a 
szolgáltatások minőségének relációjában.
Három évtized (1977-2006) értékeinek össze-
vetése világosan igazolja, hogy a könyvtárakra 
fordított fejlesztések arányosak a nemzetgaz-
daság teljesítményével. Legalább ennyire egy-
értelmű, hogy a tudományos publikációkban 
nagy üzlet rejlik (1984 és 2002 között például a 
folyóiratok ára átlagosan a hatszorosára emel-
kedett), mivel a társadalom értékesnek ítéli a 
kutatásokat, és hajlandó áldozni rá. A kutatás és 
annak eredménye így vált a globális és a nemzeti 
gazdaság kulcsává, és egy ország kutatóinak és 
egyetemeinek hozzáférése az információkhoz – 
létszükségletté.
Vagyis a címben feltett kérdésre határozott 
igennel felelhetünk. Hiszen ha megbecsülik a 
know-how-t a magánszférában, miért ne lenne 
eredményes ugyanez a szemlélet a közszférá-

ban? Ha pedig így van, akkor oda kell figyelni 
a könyvtárakra, és időről-időre elő kell venni 
a könyvtári statisztikákat, amelyek világosan 
igazolni fogják a szolgáltatások fontosságát az 
egyetemi oktatásban.

(Vasbányai Ferenc)

238/2009

MARTELL, Charles: sAccess : the social dimension 
of a new paradigm for academic librarianship In: The 
journal of academic librarianship. – 35. (2009) 3., p. 
205-206.

sAccess: a felsőoktatási könyvtárosok munkájának 
új paradigmája, a közösségi hozzáférés

Felsőoktatási könyvtár; Hozzáférhetőség; Informáci-
ós társadalom; Számítógép-hálózat

A paradigmákról inkább beszélni tudunk, mint-
sem megélnénk őket. A felsőoktatási könyvtárak 
első, meghatározó paradigmája sok könyvtár 
számára elérhetetlen ideált jelenített meg. Csak 
néhány, nagy presztízsű és gazdag egyetem vall-
hatta azt, hogy könyvtára polcain megtalálható 
minden olyan anyag, amely szükséges ahhoz, 
hogy megfelelően szolgálja az intézmény tudo-
mányos és oktatási céljait. Ez volt a „tulajdon-
lás” vagy a „gyűjtemények” paradigma, amely a 
második világháború után kezdett kibontakozni 
és az 1960-as években ért tetőpontjára. Kulcs-
mondata ez volt: minden megvan az egyetem 
könyvtárában (könyvtáraiban), ami a jelen és 
a jövő tanterveinek megvalósításához kell. Bár 
senki sem gondolhatta, hogy a tudás minden 
formája hozzáférhető így, ez a paradigma elfo-
gadható szintet és kézzelfogható minőséget biz-
tosított. Gyenge pontját nem a könyvek, hanem 
a folyóiratok jelentették.
Az a felismerés, hogy a források megosztása na-
gyobb figyelmet érdemel, vezetett el az 1970-es 
évektől a „hozzáférés” paradigmájának megje-
lenéséhez. Az időszaki kiadványok elektronikus 
elérése olyan szintre jutott, hogy a hagyományos 
értelemben vett tulajdonlás helyett az azonnali 
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elérés vált célszerűvé. Ez volt az „elektronikus 
hozzáférés” (iAccess) paradigma előszobája. Az 
elektronikus anyagokhoz és rendszerekhez való 
virtuális hozzáférés növekedése csillagászati 
méretű volt, a gyűjtemények és szolgáltatások 
fizikai használata csökkent, ami azonban nem je-
lenti azt, hogy az elektronikus hozzáférés valaha 
is teljességgel fel tudná váltani a fizikai hozzá-
férést. Az elektronikus hozzáférés ugyanakkor a 
maga idejében és a problémáival együtt is kielé-
gítette az oktatók és hallgatók igényeit.
A felsőoktatási könyvtárak jövője az internet 
lehet, tudás létrehozásához azonban nem elég, 
ha a szükséges információkat összegyűjtjük. Az 
utóbbi soha nem volt még ilyen könnyű, míg a 
tudást létrehozni az összegyűjtött információk-
ból soha nem volt ilyen nehéz. Ezt figyelembe 
véve a könyvtári tevékenység fókusza marad-
hat az információ gyűjtése, vagy új területre 
léphetünk, amelynek határai bizonytalanok, és 
amely inkább folyamat, mintsem termék. Ha 
elsődleges küldetésünknek a tudás (ismeretek) 
megszerzését jelöljük meg, és ennek tengelyébe 
az információ és a tudás között húzódó területet 
tekintjük, megfelelően ki tudjuk használni az 
internet adta óriási lehetőségeket. Mindez nem 
jelenti azt, hogy az információ gyűjtése kevésbé 
volna fontos a hallgatók és az oktatók számára. 
Az a tény azonban, hogy az információkat sok-
kal könnyebben meg tudják szerezni, lehetővé 
teszi, hogy a könyvtár mint intézmény és vele a 
könyvtáros szakma máshová helyezze a hangsú-
lyokat. Ezt mutatja például az is, hogy a Virginiai 
Egyetem Text Center (szövegközpont) elneve-

zésű intézményének új neve Scholar’s Lab (a 
kutató laboratóriuma) lett, kifejezve ezzel, hogy 
a hangsúly a gyűjteményről a gyűjteményt létre-
hozó és használó ember szerepére tevődik.
A közösségi interakciók megjelenése mélyre-
ható változás jele, amely egy alapvetően sze-
mélytelen rendszert találkozóhellyé alakított. A 
Youtube, a Facebook, a Second Life, a MySpace 
és számos más közösségi oldal megélénkítette 
az internetet és új jelentést adott neki. Ez annak 
lehetőségét kínálja a könyvtáraknak, hogy az 
elektronikus hozzáférést közösségi dimenzió-
val bővítsék ki. Ez jól összefér azzal a javasolt 
hangsúlyváltással, amellyel a könyvtár alaptevé-
kenységét a tudás megszerzése irányába tolnánk 
el. Ez volna a „közösségi hozzáférés” (sAccess) 
paradigmája, amely egyelőre nagyrészt ismeret-
len a könyvtárosok előtt.

(Koltay Tibor)

Lásd még 220, 279, 280, 285, 292, 301

Közmûvelôdési könyvtárak

Lásd 221, 289, 290

Tudományos és szakkönyvtárak

Lásd 226
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Munkafolyamatok és szolgáltatások
Állomány, állományalakítás

239/2009

PATTERSON, Avril: Research support through re-
source sharing : challenges and opportunities for 
Irish academic libraries In: Interlending & document 
supply. – 37. (2009) 2., p. 87-93.

Kutatástámogatás forrásmegosztással: az ír felsőok-
tatási könyvtárak előtt álló kihívások és lehetőségek

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Együttmű-
ködés -belföldi; Elektronikus publikáció; Hozzáférhe-
tőség; Kutatás információellátása

Írország hét egyeteme és 14 műszaki főisko-
lája egységes irányítás alatt áll. Könyvtáraik 
forrásmegosztásának kiemelkedő szereplője az 
Ír Tudományos Elektronikus Könyvtár (Irish 
Research Electronic Library, IReL). Jelentős 
részben létének köszönhető, hogy ma minden 
ír egyetemi könyvtár nemzetközi szintű gyűjte-
ménnyel rendelkezik.
Az IReL kialakítása első szakaszának határidejét 
az eredeti, 2002–2008-as periódus után 2009 vé-
géig meghosszabbították. Ez a szakasz a termé-
szettudományok, a műszaki tudományok és az 
orvostudomány támogatását célozta, így részben 
egybeesik a második, a humán tudományokat 
támogató szakasz indításával. Bár a felmérések 
azt mutatják, hogy a válaszadók 86%-a nem 
tekinti luxusnak, a nehéz gazdasági helyzetben 
megkérdőjeleződhet az adatbázis-előfizetések 
megújítása, és a használati statisztikáktól függ-
het. Emellett számos intézmény számára terhes a 
kötöttség, hogy az IReL előfizetési periódusban 
nem mondhat le egyedi előfizetéseket. A költ-
ségvetések csökkenése közepette az önállóság 
ilyen hiánya, valamint az a tény, hogy néhány 
könyvtár fizeti a költségek oroszlánrészét, fe-

szültségeket okozhat. Az elektronikus források 
előfizetési modelljeinek a változékonysága is 
gond, mivel az ír egyetemi könyvtáraknak jö-
vőre várhatóan az előfizetési árak 75%-os emel-
kedésével kell számolniuk. Az IReL támogatja 
az ír tudományos publikációkhoz való nyílt 
hozzáférést.
Az áremelések áldozatává a könyvek gyarapítása 
válik. Itt is infláció feletti áremelkedésekkel kell 
számolni. Ahol egyáltalán van gyarapítási keret 
könyvekre, az alapképzésben használt, az okta-
tók által megjelölt kötelező és ajánlott irodalom 
kap elsőbbséget, így a kutatást szolgáló könyv-
állományok gyarapítása alulfinanszírozott, a 
gyűjtemények alulfejlettek. Annak ellenére van 
ez így, hogy a monográfiák a humán tudományi 
publikálás legfőbb csatornáját jelentik. Ezen a 
területen többségben vannak azok, akik nem 
értenek egyet azzal, hogy az online információ 
csökkentette a fizikai gyűjtemények fontossá-
gát, bár egyre többen használnak elektronikus 
forrásokat.
Az egybehangolt gyarapítási politika Írország-
ban sokkal kevéssé megszokott dolog, mint 
Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államok-
ban. A nem megfelelő finanszírozás is ellene hat 
a koordinációnak, jóllehet mindenkinek a hasz-
nára volna. Az amúgy is szűkös költségvetéseket 
azonban még inkább megterhelik a hosszú távú 
együttműködések kapcsán vállalt költségek, rá-
adásul kockázatot is jelentenek.
Az ír könyvtáraknak nincsen nemzeti közös ka-
talógusa vagy virtuális közös katalógusa. A for-
rásmegosztás kérdéseihez tartozik még, hogy a 
használók mintegy fele jár több könyvtárba ku-
tatási céllal, ami Dublin körzetében valamivel 
alacsonyabb.
A kutatási eredmények jobb elérése érdekében 
az IreL intézményi repozitóriumok létrehozá-
sát támogatta mind a hét egyetemen. Az összes 
repozitórium tartalma „begyűjthető” lesz, és egy 
nemzeti kutatási portálba fog kapcsolódni. Ez a 
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portál biztosítja majd a hosszú távú megőrzést 
és a kutatási eredmények gondozását.

(Koltay Tibor)

Lásd még 299

Állományvédelem

240/2009

ANGEVAARE, Inge: Taking care of digital collections 
and data : ‘curation’ and organisational choices for 
research libraries In: LIBER quarterly. – 19. (2009) 
1., p. 1-12.

A digitális adatok és gyűjtemények gondozása: 
kezelési és szervezési lehetőségek a tudományos 
könyvtárak számára

Elektronikus könyvtár; Elektronikus publikáció; Meg-
őrzés; Tudományos és szakkönyvtárak

A sérülékeny digitális adatok és kutatási ered-
mények megőrzésének és későbbi hasznosítha-
tóságának leírására egyre gyakrabban használják 
szakmai berkekben a digitális gondozás (digital 
curation) kifejezést. A fogalom nem pusztán 
az adatok megőrzését takarja, hanem magában 
foglalja az adat helyes létrehozásának és gon-
dozásának, valamint az információ és tudás új 
forrásainak generálásához szükséges kapacitást. 
A kutatási területek többségében a tudás „megra-
gadása” nem csupán a forrásadatok és a hozzájuk 
kapcsolódó metaadatok archiválását és megőrzé-
sét jelenti. Rendszerint interakciót feltételez az 
adatok létrehozói és szolgáltatói, az adatokat ar-
chiválók és főként a használók között. A sikeres 
adatgondozás megköveteli a használótól, hogy 
birtokában legyen a legmodernebb eszközök és 
módszerek alkalmazásának.
A LIBER Quarterly szerkesztőjének cikkében 
a 2009-es hágai LIBER-találkozón (’Curating 
Research)’ elhangzott témákat gondolja át. 
Központi kérdés ugyanis, hogy a tudományos 

könyvtárak a digitális adatok mely kategóriáival 
dolgoznak; hogyan őrzik meg azokat, és hogy 
ők maguk részt vesznek-e az archiválásban, ne-
tán átengedik azt másoknak. A jelen kulcsszava 
ugyanis már nem az információ birtoklása, ha-
nem annak elérése. A nemzeti tárolóhelyek lét-
rehozásáról rendelkező törvények éppen emiatt 
hosszú távra biztosítják a megőrzést, leginkább 
a nemzeti könyvtárakban. Második lépcsőben 
a digitalizált (helyi) gyűjteményekre terelődik 
a figyelem. Fontos hangsúlyozni, hogy a digi-
talizálás és a digitális megőrzés nem ugyanazt 
jelenti. A digitalizálás csak egy terméket hoz 
létre, amelyet aztán meg kell védeni a médium 
elavulásától, a hardver/szoftver elévülésétől, a 
szervezeti kieséstől, az emberi hibáktól. Mivel 
egyelőre nem létezik valamennyi hibalehető-
séget kiküszöbölő megoldás, a cél a veszélyek 
minimalizálása.
A megőrzés tartós odafigyelést jelent, és prak-
tikus egy szervezet keretein belül végezni. A 
feladat, hogy a monitorizáláson túl nyomon 
kövessék a technikai környezet változását, és 
stratégiát dolgozzanak ki, hogyan őrizhető meg 
az információ a számítógépek új nemzedéke 
számára. Ez nem kevés pénz, az állandó fejlesz-
tések nemkülönben. A szerző – aki egyben ko-
ordinátori munkát is ellát hazája szakmai csúcs-
szervében (Netherlands Coalition for Digital 
Preservation) – három alternatívát vázol: meg 
kell őrizni az adatokat, és várni, hogy megszü-
lessen az üdvözítő megoldás; keresni kell egy 
harmadik partnert, amely vállalja, hogy később 
befogadja és könyvtári rendszerbe integrálja a 
gyűjteményt; magunk is elkezdhetjük a digitális 
archívum építését.
Azokban az országokban, ahol a tudományos 
könyvtárak elmulasztották azt a lehetőséget, 
hogy megőrizzék a kiadók elektronikus folyó-
iratait, egy másik feladatot elláthatnának: a ku-
tatási adatok tárolását és gondozását. Ez valódi 
kihívást jelent számukra, hiszen a digitális ku-
tatási adatok a digitális információk legbonyo-
lultabb kategóriája a gondozás szempontjából. 
Korunkban, amikor a Google megkérdőjelezi 
a könyvtárak létjogosultságát, ez olyan fontos 
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feladat lehetne, amelynek révén a könyvtárak 
visszanyerhetnék az egyetemi információs háló-
zat központjának szerepét. Erre a feladatra azért 
is alkalmasak, mert küldetésükben szerepel a 
hosszú távú megőrzés, finanszírozásuk biztosí-
tott (bár sosem elegendő), és kapcsolatuk van a 
kutatói közösséggel.
A szerző a cikk végén gyakorlati tanácsokat ad 
azoknak a tudományos könyvtáraknak, amelyek 
arra keresnek választ, hogyan kezeljék a rájuk 
bízott digitális gyűjteményeket és a kutatói kö-
zösség digitális igényeit.

(Vasbányai Ferenc)

Lásd még 300

Raktározás

241/2009

RAS, Marcel: The KB e-Depot : building and manag-
ing a safe place for e-journals In: LIBER quarterly. 
– 19. (2009) 1., p. 44-53.

Hogyan alakítsunk ki és kezeljünk biztonságos 
tárolóhelyeket elektronikus folyóiratok számára?

Együttműködés -belföldi; Elektronikus folyóirat; 
Meg őrzés; Nemzeti könyvtár

A közelmúltban lezajlott technológiai forra-
dalomnak hála, manapság már nem érvényes 
a kiadók és könyvtárak hagyományos munka-
megosztása. Ebben a közegben a tudományos 
könyvtárak helyzete igencsak érzékeny, hiszen 
egyre inkább az elektronikus folyóiratok uralják 
a piacot. És bár a bennük található információ-
hoz való hozzáférést szerződések garantálják, a 
megőrzés kérdése ma is nyitott. Annál is inkább, 
mivel a digitális információ sebezhető, és csak 
megfelelően működő technikai környezetben 
nyerhető ki az adathordozóból. Azonban a cé-
gek megszűnése, a szoftver és hardver elavulá-
sa mind veszélyt jelentenek. Legkézenfekvőbb 

persze az lenne, ha ezt a feladatot a megőrzésre 
egyébként is szakosodott nemzeti könyvtárak 
vennék át.
Ezen a téren úttörő szerepet vitt a Holland Kirá-
lyi Könyvtár (Koninklijke Bibliotheek, KB): az 
IBM-mel közösen kifejlesztett projekt (Digital 
Information Archiving System, DIAS) kere-
tében 2003-ban hozták létre az e-Depot nevű 
tárolóhelyet. Az e-Depot eredetileg a hazai ki-
adók dokumentumait fogadta be, engedélyhez 
kötött hozzáféréssel. Hamar kiderült azonban, 
hogy olyan nemzetközi kiadványokkal, mint a 
Kluwer- vagy az Elsevier-publikációk egy ré sze, 
túllépnének a maguk szabta határon. Ez a felis-
merés vezetett a nemzetközi keretek megterem-
téséig, megnyitva az elektronikus tárolás lehető-
ségét a holland kiadók nemzetközi anyagai, és 
valójában az összes fő nemzetközi tudományos 
kiadó számára. A kezdeményezéshez meghatá-
rozó kiadók csatlakoztak rövid időn belül (Sprin-
ger, a Blackwell, az Oxford University Press, a 
Taylor&Francis és a Sage), úgyhogy 2008 vé-
gére az e-Depot 12 milliónál több elektronikus 
dokumentumot tárolt.
A sikeren felbuzdulva a KB elhatározta, hogy 
új szolgáltatásokkal bővíti tevékenységét: pél-
dául a nagyobb volumenű holland digitalizálási 
programok masterének megőrzésével, holland 
intézményi repozitóriumok anyagával és a hol-
land nemzeti webarchívummal.
Az újfajta dokumentumtípus újfajta megközelí-
tésmódot igényel, az viszont kutatási és fejlesz-
tési feladatokat generál. A KB munkafolyama-
taiban ez utóbbi a kutatási és fejlesztési részleg 
feladata, a feldolgozás pedig a gyarapítási és 
feldolgozóosztályra hárul. A munkafolyamatok 
a digitális és a nyomtatott dokumentumok ese-
tében is ugyanazok (szerzeményezés, leírás és 
tárolás), csak a módszerek különböznek egymás-
tól. A nyomtatott anyagoknál egyedileg foglal-
koztak az egyes tételekkel, viszont a legtöbb di-
gitális forrást, különösen a nemzetközi kiadóktól 
származókat, tömegesen és automatikusan dol-
gozták fel. Ehhez ki kellett dolgozni a tömeges 
digitális archiválás munkafolyamatait.
Hat év tapasztalata máris láttatja a rendszer erős-
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ségeit – de gyengeségeit is. A jelenlegi technikai 
háttér például nem lesz elegendő a jövőben a 
depóba áramló, legkülönbözőbb típusú doku-
mentum fogadására, strukturálására, ellenőr-
zésére. Egy éve gondolkoznak ezért a rendszer 
megújításán, és arra jutottak, hogy teljesen át-
alakítják azt.
Mivel egymagában senki nem képes megoldani 
ekkora jelentőségű, hosszú távra szóló fejlesz-
tést, a KB számos partnert keresett meg azoknak 
a projekteknek a keretében, amelyekben már 
amúgy is együtt dolgoztak. Eldöntötték, hogy 
mit és milyen formátumban érdemes egyáltalán 
archiválni; ki mit végezzen a feladatok közül; 
hogyan oldják meg a hozzáférési jogok kérdé-
sét, etc. A gyakorlati együttműködésre jó példa 
a holland felsőoktatási repozitóriumok (Digital 
Academic Repositories) hálózata, amelynek 
keretében a nemzeti könyvtár a „biztonságos 
hely” (safe place) szerepét tölti be az intézményi 
repozitóriumokban tárolt publikáció-termésnek. 
Ugyanezt a modellt alkalmazza európai mére-
tekben a DRIVER projekt.
A KB részt vesz a minden szakterületet átfogó 
Netherlands Coalition for Digital Preservation 
szervezetben, amely a kutatói közösség, a kor-
mány és a kulturális örökség intézményeinek 
képviselőit gyűjti egybe olyan közös stratégia 
kidolgozására, amelynek célja a digitális infor-
máció folyamatos elérésének biztosítása Hollan-
diában. Nemzetközi szinten az említetten túl ott 
van még a British Library-vel kötött egyezmény 
(Alliance for Permanent Access) és az egyelőre 
csak elképzelések szintjén élő, világméretű Safe 
Places Network projektje.

(Vasbányai Ferenc)

Feldolgozó munka

242/2009

ALIJANI, Alireza Saadat – JOWKAR, Abdolrasool: 
Dublin Core Metadata Element Set usage in national 

libraries’ web sites. – Bibliogr. In: The electronic li-
brary. – 27. (2009) 3., p. 441-447.

A Dublin Core metaadat-elemek használata a nem-
zeti könyvtári webhelyeken

Felmérés; Gépi dokumentumleírás; Honlap; Nemze-
ti könyvtár

A Dublin Core (DC) metaadatelem-készlet az 
elektronikus rekordok, dokumentumok és we-
bes források leírására szolgáló séma. A szer-
zők azt vizsgálták, hogy a könyvtárak milyen 
mértékben használják a DC-t. 62 országból 70 
nemzeti könyvtári weboldal fő lapját nyitották 
meg és egy ellenőrző lista alapján vizsgálták az 
elemkészlet használatát. A 15 metaadat-elemet 
a funkcionális célok szerint a következőképpen 
csoportosították: tartalom leírása (cím, tárgysza-
vak, leírás, forrás, nyelv, kapcsolat, terjedelem), 
szellemi tulajdon és jogok (alkotó, kiadó, köz-
reműködő, jogok), valamint strukturális elemek 
(dátum, típus, formátum, azonosító).
A vizsgált könyvtári weboldalak közül 14 (20%) 
használt DC metaadat-elemeket. A 15 elemből 
átlagosan 8,5-öt használtak. A legkevésbé hasz-
nált elemek a forrás, a kapcsolat és a közremű-
ködő (valamennyi egyszer volt használatos), a 
leggyakoribb a cím, amely 14-ből 13 esetben 
szerepelt. A legtöbb (15) elemet a szerb nemzeti 
könyvtár használta, a legkevesebbet a svájci (2). 
Bár a cím a leggyakrabban használt metaadat, a 
fejlesztők a strukturális elemekre fordítják a leg-
nagyobb figyelmet (70%), a második a szellemi 
tulajdon és jogok kategória (57%), harmadik a 
tartalom leírása (49%).
A fentiek alapján elmondható, hogy a nemzeti 
könyvtárak egyértelműen nemet mondtak a DC-
re, legalábbis a honlapjaikon. Ennek az az egyik 
lehetséges oka, hogy a könyvtárak nem tartják 
kellően hatékonynak a tartalom szervezésére és 
az információ visszakeresésére. Nem valószínű, 
hogy a könyvtárosok ne lennének tisztában a DC 
elemek előnyeivel. Valószínű azonban, hogy 
ezek az előnyök kevésbé relevánsak a nemzeti 
könyvtárak szempontjából. Az elemek alacsony 
kihasználtságának a másik oka az lehet, hogy 
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van bizonyos mértékű funkcionális átfedés a 
HTML metatagek és a DC készlet között (pl. 
tárgyszavak, alkotó).
Annak, hogy a strukturális elemek használata 
gyakoribbnak bizonyult a tartalom kifejezésé-
nél, az lehet az oka, hogy ezek adnak a legke-
vesebb okot a félreértésre. A felvetett problémák 
mélyebb megismeréséhez további kutatások 
szükségesek.

(Tóth Máté)

243/2009

ARANDA, María Mitre: TESQUAL : propuesta de 
microtesauro para el ámbito de la gestión de cali-
dad en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
– Bibliogr. In: Revista española de documentación 
científica. – 32. (2009) 2., p. 66-82.
Res. angol nyelven

Mikrotezaurusz az európai felsőoktatási minőségirá-
nyítás számára

Felsőoktatási intézmény; Hatékonyság; Tézaurusz

Az európai felsőoktatásban egyre nagyobb az 
igény a minőségirányítás, a minőségbiztosí-
tás és a minőségértékelés iránt. Ehhez ezen 
a téren dolgozó szakemberekre van szükség, 
nekik pedig szabványosított, közös „nyelv” 
kellene, hogy rendelkezésükre álljon. A szab-
ványosított kifejezések ellenőrzött szótára elő-
segíti az információkhoz való hozzáférést. 
Ennek érdekében kezdték meg a spanyol fel-
sőoktatási rendszer minőségirányítását segítő 
„mikrotezaurusz”, a TESQUAL kidolgozását, az 
európai pedagógiai tezaurusz, az UNESCO te-
zaurusza és a hazai (spanyol, illetve katalán) te-
zauruszok figyelembevételével. A végeredmény 
egy 2425 spanyol kifejezést tartalmazó szótár, 
ebből 2013 deszkriptor, 412 nemdeszkriptor. A 
deszkriptorokat 2012 hierarchikus és 441 asz-
szociatív reláció köti össze. A tezaurusz kilenc 
szemantikai mezőre terjed ki:

az egyetemi adminisztráció az egyetemi auto- –
nómia, a jogi szabályozás, a nemzeti és nem-

zetközi szervezetek;
az egyetemi minőség az akkreditáció, az in- –
tézményi értékelés és az „európai felsőokta-
tási tér”;
a minőségirányítás a minőségbiztosítás költ- –
ségei, a minőségfejlesztés, a szakemberek, a 
minőségnormák és -modellek, a minőséggel 
foglalkozó szervezetek;
az egyetemvezetés az oktatás-igazgatás, az  –
emberi és anyagi erőforrások;
az információ és kommunikáció az információ- –
források, információkezelés és -feldolgozás, tá-
jékoztató szolgáltatások, infokommunikációs 
technológiák;
a munkaügy a munkafeltételek, szerződések,  –
munkaviszony és munkanélküliség, a mun-
kaerőpiac;
a felsőoktatási politika a tanuláshoz való jog,  –
az oktatásfejlesztés, az egyetemi tervezés és a 
felsőoktatási reform, a nemzetközi és a felső-
oktatási–ipari kapcsolatok;
a társadalmi hatások a jólét, a szociális struk- –
túra, a család, a társadalmi részvétel, a népes-
ség, a szociális problémák és viszonyok, a tár-
sadalmi felelősség;
az egyetemi rendszer a központok, az oktatás,  –
az állami és magánoktatás, az egyetemi képzés 
és a továbbképzés

témaköreinek fogalmait, illetve kifejezéseit tar-
talmazza.
A TESQUAL indexnyelvként és terminológiai 
kontrolleszközként egyaránt használható min-
den (könyvtári, dokumentációs, és bármilyen, 
adatbázis-jellegű), a felsőoktatás minőségével 
kapcsolatos gyűjtemény esetében. Természete-
sen szükség van időnkénti aktualizálására, ám 
rugalmas volta ezt (és szükség szerinti kiterjesz-
tését is) lehetővé teszi.

(Mohor Jenő)



Könyvtári Figyelõ 2009/4786

244/2009

BIANCHINI, Carlo: Rassegna critica dei recenti svi-
luppi della catalogazione in ambito internazionale. – 
Bibliogr. jegyzetekben In: Bollettino AIB. – 49. (2009) 
1., p. 35-46.
Res. angol nyelven

A katalogizálás legújabb nemzetközi fejleményeinek 
áttekintése

Dokumentumleírás; Dokumentumleírási szabályzat; 
Együttműködés -nemzetközi

A katalogizálók nemzetközi közössége olyan 
mélyreható változásokkal szembesül, melyek 
érintik mindazokat az elveket, szabványokat és 
szabályzatokat, amelyek alapján katalógusaink 
készülnek. Nem könnyű ezek kezelése, hiszen 
ma már a bibliográfiai univerzumra gondolunk 
– az FRBR fogalmai és modellje szerint –, de 
olyan katalógusokat használunk, amelyek még 
az FRBR-modell kifejlesztése előtt készültek. 
Az eddigi legnagyobb változások (a kötetkata-
lógusról a cédulára és onnan az elektronikusra 
áttérés) számos előnyt és néhány kevésbé ismert 
hátrányt is hozott. A legújabb változásokat a kö-
vetkező projektek, illetve alapdokumentumaik 
hordozzák.
A katalogizálás közös nemzetközi elvei 1961 
óta léteznek; az IFLA (IME ICC) 2003-2007 
közötti munkájának eredményeként létrejött a 
párizsi elveket felváltó új princípiumok (ICP) 
dokumentuma. A két „elvek” között nem annyira 
ellentmondás, mint inkább egyfajta folytonos-
ság, „jogutódlás” figyelhető meg. Mindazonáltal 
mind olasz, mind más szakértők számos meg-
jegyzést fűztek az anyaghoz, amelynek ezeket 
figyelembe vevő végső változatának megjelené-
se 2009-re várható.
Az 1998-ben publikált FRBR Olaszországban 
gyorsan ismertté vált, és számos alkalmazás-
ban megjelent, de elindított egy sor további 
gondolatot is, elsősorban a visszakeresési rend-
szereket szolgáló egységesített adatok tekinte-
tében. A 2008-as québeci IFLA-konferencián 
mutatta be munkája eredményét a FRANAR 

(Functional requirements and numbering of 
authority records) munkacsoport, és elkészült 
egy megvalósíthatósági tanulmány az egységesí-
tett adatok nemzetközi szabványos számozásáról 
(International standard authority data number 
– ISADN) is. Így az ICP elfogadását követően 
azonnal hozzá kell látni azokhoz a munkálatok-
hoz, amelyek nyomán garantálni lehet majd az 
FRBR-en alapuló további modellekkel (FRAD, 
FRSAR) való koherenciát.
Az IFLA 2007 augusztusában jelentette meg 
az ISBD „konszolidált, provizórikus” kiadását, 
amely a korábban létező nyolc ISBD változatot 
hozza összhangba egyetlen egységes, koherens 
és felfrissített textusban. A kiadás szabadlapos 
voltából is látható, hogy mind a szövegen, mind 
a példákon (különösen ott) sok még a javítani-
való. A példák 2008 augusztusára várt megjele-
nése el is maradt.
Az AACR néhány megoldatlan problémája (az 
– akkor még párizsi – elvekhez való viszony; a 
tartalom és a hordozó közti kapcsolat az indexe-
lés folyamatában; a szabályok logikai struktúrája 
átalakításának szükségessége, a hangsúlyt a do-
kumentumtipológiáról inkább a forrás adataira 
helyezve; a nemzetközi elterjedés növelése stb.) 
már az 1997-es torontói konferencián megfo-
galmazódott. A munkálatok végeredménye a 
meglehetősen a nyomtatott dokumentumokhoz 
(és azok tipológiájához) kötődő AACR helyett 
a nemzetközi használhatóságú és a digitális kör-
nyezetbe illő új szabályozás, az RDA (Resource 
description and access) lett. Célja, hogy a nem-
zetközi elveken (az ICP-n) alapuljon; segítse elő 
az FRBR-modell alkalmazását; egyszerűsítse 
a szabályozást és segítse a metaadat-tartalmak 
nemzetközi szabványos használatát; biztosítsa a 
szabályok nagyobb koherenciáját és kisebb re-
dundanciáját. Az RDA gondolkodásmódja a mű 
és a forrást leíró adatok megközelítését helyezi 
előtérbe, a források katalogizálásának a megje-
lenési forma, vagy a hordozó felé fordulásával 
szemben.
Az ICP-kel párhuzamos, fontos projekt a Library 
of Congress és a Deutsche Nationalbibliothek ál-
tal kezdeményezett VIAF, amelyhez azóta csat-
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lakozott a Bibliothèque nationale de France és 
a Biblioteca National de España (és megtörtént 
a kapcsolatfelvétel az olasz országos könyvtá-
ri szolgálat – SBN – belépése ügyében is). A 
Virtual International Authority File (VIAF) pro-
jekt célja egy olyan adatbázis létrehozása, amely 
a nemzeti bibliográfiai műhelyek által ellenőr-
zött név- (illetve anonim művek esetében cím-) 
formákat tartalmazza. A projekt operatív részét 
az OCLC konzorciumra bízták.

(Mohor Jenő)

245/2009

GUERRINI, Mauro: Il controllo bibliografico come 
servizio nazionale In: Bollettino AIB. – 49. (2009) 1., 
p. 9-14.
Res. angol nyelven

A bibliográfiai számbavétel mint országos szolgálta-
tás

Bibliográfiai számbavétel; Központi szolgáltatások

A bibliográfiai számbavétel úgy határozható 
meg, mint egy könyvtár, vagy könyvtári há-
lózat dokumentumforrásainak felkutatásával, 
azonosításával, beszerzésével, katalogizálásával 
(feldolgozásával), kezelésével és hasznosításá-
val kapcsolatos tevékenységek összessége; az 
a tengely, amely körül a könyvtári tevékenység 
és az olvasóknak nyújtott szolgáltatások lénye-
gi része forog.
Legfőbb funkciója azonban túlmutat a könyv-
tárakon, és az olvasók egész közösségét érinti: 
regisztrálja egy ország kulturális termését, va-
lamint az ország nyelvének (vagy nyelveinek) 
elterjedését a világban. Mivel mindez visszahat 
a nemzeti identitásra is, a bibliográfiai számbavé-
telnek nem csak elméleti és technikai dimenziója 
van, hanem – és talán elsősorban – politikai is. 
Ahhoz, hogy hatékony legyen, a könyvvilág va-
lamennyi szereplőjének együttműködésére van 
szükség a szerzőtől a kiadókon át a terjesztőkig, 
könyvesboltokig és könyvtárakig. Jó példa erre a 
brit kiadók és a British Library együttműködése a 

brit szerzők authority file-jának létreho zá sában. 
Elengedhetetlenül fontos a nemzeti biblio gráfiák 
szerepe ma is: az IFLA 2008-ban közreadott 
tervezete („Vezérfonal nemzeti bibliográfiák 
számára az elektronikus korban”) is egy ország 
nemzeti kiadói termése kumulált regisztrációja-
ként határozza meg a nemzeti bibliográfiát.
Olaszországban a helyzet nem megnyugtató, 
a bibliográfiai ellenőrzés új modellje felé tö-
rekedve meg kell(ene) oldani az olasz szerzők 
authority file-jának helyzetét (az ICCU – az 
olasz könyvtári intézet – és a nemzeti bibliog-
ráfia közül teljes felelősséggel az egyikre kel-
lene bízni). Ugyancsak szükség lenne egyetlen 
nemzeti bibliográfiára, ma ugyanis egymás mel-
lett létezik a hivatalos „Bibliografia nazionale 
italiana” és a de facto nemzeti bibliográfia, az 
„I libri” (a Casalini Libri előállításában), sőt, 
még a gyermekkönyvek nemzeti bibliográfiája 
is. Konklúzióként Michael Gorman szavait idé-
zi, aki szerint a könyvtárak három alkotóeleme a 
(megfogható és megfoghatatlan) gyűjtemények, 
a személyzet és a bibliográfiai számbavétel ar-
chitektúrája.

(Mohor Jenő)

246/2009

SHIRI, Ali – CHASE-KRUSZEWSKI, Sarah: Knowl-
edge organisation systems in North American dig-
ital library collections. – Bibliogr. In: Program. – 43. 
(2009) 2., p. 121-139.

Tudásszervezési rendszerek észak-amerikai digitá-
lis könyvtári gyűjteményekben

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Osztályozás; 
Szoft ver
A tudásszervezési rendszerek olyan sémák, 
amelyek az információt úgy rendezik el, hogy 
az támogassa a keresést és visszakeresést. Ilye-
nek az általános osztályozási sémák és speci-
ális osztályozási rendszerek, a tezauruszok, a 
tárgyszójegyzékek, a taxonómiák, ontológiák, 
föld rajzinév-tárak és egyéb szabványos ellen-
őrzött szótárak.
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Kanadai kutatók azt mérték fel, hogy milyen 
tudásszervezési rendszereket használnak Észak-
Amerika-szerte. Különösen nagy figyelmet 
szenteltek a speciális tezauruszokat használó 
gyűjteményeknek.
Összesen 269 online digitális könyvtári gyűj-
teményt vizsgáltak, ami feltételezhetően nem 
jelent teljességet. A digitális könyvtári gyűj-
teményeket két szempontból csoportosították. 
Fenntartó szerint a következő csoportokat alkot-
ták: felsőoktatási intézmény (124), közkönyv-
tár (10), könyvtári konzorcium (11), történeti 
gyűjtemény vagy levéltár (22), múzeum (10), 
Kongresszusi Könyvtár (14), Kanada kormánya 
(21), állam vagy tartomány által fenntartott (41), 
magánkézben lévő vagy egyéb fenntartású (17). 
A gyűjtemény jellege szerint megkülönböztet-
tek helyi vonatkozású dokumentumokat gyűjtő 
(119), tárgykör szerint specializálódott (103) és 
általános gyűjtőkörű (103) gyűjteményeket.
A tudásszervezési rendszerek nagyon széles kö-
rét használják a vizsgált digitális könyvtárak. 
Voltak olyan gyűjtemények, amelyek többfélét 
is. A leggyakoribbak a helyi fejlesztésű taxonó-
miák (113), ezt követte a Kongresszusi Könyvtár 
tárgyszórendszere (78) valamint a szerzők listája 
(34). A helyi fejlesztésű taxonómiák is rendsze-
rint a Kongresszusi Könyvtár tárgyszavait ve-
szik alapul. Ennek oka a többi gyűjteménnyel 
való együttműködés igénye, valamint az, hogy 
a tárgyszórendszer észak-amerikai környezethez 
készült és könnyedén bővíthető. További tudás-
szervezési rendszerek voltak a következők: te-
zauruszok (26), cím szerinti betűrend (20), föld-
rajzi elrendezés (16), időrend szerinti lista (14), 
tartalomjegyzék (5), Kanadai Tárgyszójegyzék 
(3), Dewey-féle Tizedes Osztályozás (3), típus 
(térkép, festmény stb.) szerinti elrendezés (2).
22 gyűjtemény használt tezauruszt. (Volt, ame-
lyik többet is használt, ezért van eltérés az előző 
listához képest.) A leggyakrabban a művészeti és 
építészeti tezauruszt (8), utána a Kongresszusi 
Könyvtár grafikus dokumentumokhoz készített 
tezauruszát használták (7). Ezeken kívül 11 to-
vábbi szakterületi tezauruszt sikerült azonosíta-
ni a legkülönbözőbb szakterületekről. Nagyon 
kevés helyen áll rendelkezésre a tezauruszhoz 

olyan keresési lehetőség, amely a helyes kereső-
ki fe jezés megtalálását segíti.
A Kongresszusi Könyvtár tárgyszójegyzékének 
széles körű, valamint a tezauruszok limitált 
használata ugyanarra az okra vezethető vissza: 
az általános gyűjtőkörű könyvtárak igényeihez 
megfelelőbb egy általános tárgyszókészlet.
A legtöbb digitális könyvtár több hozzáférési 
pontot is kínál a gyűjteményhez (egyszerű és 
összetett keresés, böngészés). Néhány gyűjte-
mény legördülő listában sorolja fel a témákat 
és a neveket, amelyekre keresni lehet. A kereső-
rendszerek jellemzően szöveg alapúak, amelyek 
egy-két keresődobozt kínálnak, ahova a használó 
beírhatja a kérdését, néhány esetben Boole-ope-
rá torokkal finomítva azt.
A digitális könyvtárak egyik legfontosabb eleme 
a tudásszervezési rendszer, amelyre e gyűjtemé-
nyek számának növekedésével még nagyobb 
figyelmet kell fordítani a jövőben.

(Tóth Máté)

Lásd még 249, 262, 278, 287, 293

Katalógusok

247/2009

BLENKLE, Martin – ELLIS, Rachel – HAAKE, Elmar: 
E-LIB Bremen : Automatische Empfehlungsdienste 
für Fachdatenbanken im Bibliothekskatalog : Meta-
datenpools als Wissensbasis für bestandsunabhän-
gige Services. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibli-
otheksdienst. – 43. (2009) 6., p. 618-625.

Bibliográfiai szakirodalmi adatbázisok automatikus 
ajánlása a Brémai Állami és Egyetemi Könyvtár 
online katalógusában

Adatbázis; Elektronikus könyvtár; Gépi információ-
keresési rendszer; Online katalógus

A könyvtári területen kívüli keresőgépek gyors 
technikai fejlődésével összehasonlítva a főleg 
nyomtatott dokumentumokra alapozó online 
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katalógusok tartalmilag alig fejlődtek 2000 
óta. Ezért aztán több német könyvtárban lát-
hatunk arra példát, hogy a katalógusban való 
keresésnek és a kapott találatok megjelenítésé-
nek új útjait keresik saját fejlesztés keretében. 
Ilyen pl. a XOPAC (UB Karlsruhe), a Heidi 
(UB Heidelberg), az OpenBIB (UB Köln), a 
Beluga (SUB Hamburg) és a Suchkiste (GBV 
Verbundzentrale). A klasszikus OPAC-ban lát-
ható egyszerű megoldásokkal szemben az új 
indexelési és megjelenítési megoldásokkal az 
értékes bibliográfiai adatokat sokkal inkább 
használóbarát módon lehet bemutatni. Emellett 
a keresés és értékelés (ranking) során a talált 
tételek metaadatainak olyan elemzésére is sor 
kerülhet, mely alapján új katalógus-funkciók 
fejleszthetők ki. Ilyen az a szolgáltatás, mely-
nek keretében a brémai elektronikus könyvtár 
(E-LIB) bibliográfiai szakirodalmi adatbázisok 
automatikus ajánlását végzi.
A Brémai Állami és Egyetemi Könyvtár (SuUB 
Bremen) elektronikus könyvtára 2002 óta egy-
séges katalógussal rendelkezik, amelyben mind 
a nyomtatott, mind az elektronikus dokumen-
tumok megtalálhatók (közel 22 millió egység, 
ezek 80%-a elektronikus teljes szövegű do-
kumentum), és közös keresőfelületen kínál-
ják dokumentumaikat és szolgáltatásaikat. Az 
alkalmazott keresőgép-technika heterogén, 
aggregált metaadatok helyben gondozott ösz-
szesített indexén alapul; az adatok szervezését 
a CiXbase rendszer, egy kereső-asszisztens vég-
zi. (Ezt Svájcban, a zürichi műszaki főiskolán 
is használják.)
Az E-LIB fontos új törekvése a használók 
kontextus-érzékeny támogatása olyan többlet-
funkciók révén, amelyek a találati halmazok 
metaadatainak statisztikai és számítógépes nyel-
vészeti kiértékelésén alapulnak.
A tanulmány ezután részletesen ismerteti a szol-
gáltatás egy-egy fontos elemét: a katalógusban 
fellelhető szakirodalom ajánlásának integrálását, 
a szakirodalmi adatbázisok eléréséhez szükséges 
szakértői rendszert és a tudásbázis kialakításá-
nak lehetőségét.

(Murányi Lajos)

248/2009

LUONG, Truong Dai – LIEW, Chern Li: The evalu-
ation of New Zealand academic library OPACs : a 
checklist approach. – Bibliogr. In: The electronic li-
brary. – 27. (2009) 3., p. 376-393.

Új-zélandi egyetemi könyvtári OPAC-ok értékelése

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Online 
katalógus

A szerzőket a tanulmány megírására több ok is 
ösztönözte: elsősorban az, hogy bár a könyvtá-
rakban immár két évtizede megtalálható online 
katalógusok a legfontosabb keresőeszközök, 
sokszor olyan nehézkes a használatuk, hogy az 
olvasó inkább az Amazon.com-hoz fordul, ha 
valamilyen érdekes könyvet keres. A szakiroda-
lom olyan új lehetőségeket is említ már, mint a 
kiegészítő tezaurusz-súgó, szűkítési lehetőségek 
(filtering), relevancia-visszacsatolás, a találatok 
rangsorolása stb., ezért érdekes lehet, élnek-e 
a felsőoktatási könyvtárak online katalógusai 
ezekkel a megoldásokkal. Mivel Új-Zélandon 
hatféle könyvtári szoftvert is használnak (pl. a 
Voyager, Liberty3 stb.), érdekes lehet összevet-
ni a katalógusok felépítését, funkcióit azonos, 
illetve eltérő szoftverek esetében.
A tanulmány 13 új-zélandi felsőoktatási könyv-
tárat vizsgált, mégpedig olyan szempontrendszer 
alapján, amelyet először Kanadában alkalmazott 
J. M. Cherry 1994-ben, illetve ezt további szem-
pontokkal is kiegészítették. Végül tíz kategóriá-
ba sorolták a jellemzőket, ahogy azt egy 2005-ös 
vizsgálat javasolta (A. E. Ibrahim).
Az értékelést is a kanadai felméréshez hasonló-
an végezték: egy-egy jellemző megléte egy-egy 
pontot eredményezett.
A tanulmány ezután a felmérés értékelését és 
eredményeit ismerteti az online katalógusok 
egy-egy fontos ismérve (keresési jellemzők, 
megjelenítés a képernyőn stb.) sorrendjében, 
11 táblázattal illusztrálva a szempontokat és az 
egyes könyvtárak eredményeit.

(Murányi Lajos)
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249/2009

POLI, Barbara: La scrittura del catalogo : uno sguar-
do alle esperienze straniere. – Bibliogr. jegyzetek-
ben In: Bollettino AIB. – 49. (2009) 1., p. 47-53.
Res. angol nyelven

A katalógus írásmódja: külföldi tapasztalatok

Online katalógus; Nem latin betű
Az amerikai tudományos könyvtárak közös kata-
lógusa, az RLIN (Research Libraries Information 
Network) 1983 óta tartalmaz japán, kínai, koreai, 
1986 óta cirill és 1992 óta arab írásmódú bibli-
ográfiai rekordokat. Amióta az RLG (Research 
Libraries Group) részt vesz az OCLC-ben, an-
nak katalógusaiban egyre nagyobb mértékben 
van jelen a soknyelvűség. A WorldCat tartal-
mában több mint 470 nyelv és nyelvjárás van 
jelen (2003-ban 400 volt), és megfigyelhető a 
nem latin betűs írású anyagok mennyiségének 
növekedése: 2003-tól 2008-ra az arab 285-ről 
379 ezerre, a kínai 1,1 millióról közel 1,7 milli-
óra, a koreai 207 ezerről 259 ezerre növekedett 
(a japán kb. 150 ezerrel csökkent, de így is 1,1 
millió fölött van).
A Connexion, az OCLC elsődleges katalogizáló 
interfésze rugalmas keresési és/vagy beviteli le-
hetőséget nyújt: a több mint 90 mutató szerinti 
keresés lehetséges az eredeti nyelvű, vagy a la-
tinra átírt vagy transzliterált formájú kifejezések-
kel is. A WorldCat transzliterációs eszközei je-
lenleg az arab, cirill, görög és héber formátumok 
oda-vissza átírását teszik lehetővé. Ami a kínai 
neveket illeti, a Connexion hozzáférhetővé teszi 
a kínai nevek Hongkongban készülő authority 
fájlját, mely kb. 130 ezer rekordot tartalmaz. Vál-
tozások vannak a Library of Congress gyakor-
latában is: 2006 után a Cataloging Distribution 
Service megszüntette azt a korábbi gyakorlatát, 
hogy a nem latin írású rekordokat külön szol-
gáltatja. A nem latin katalogizálás tárgykörében 
hasznos információk találhatók a <www.loc.
gov/catdir/cpso/nonlatingeneral.html> oldalon. 
A nonlatin_whitepaper.html oldalon pedig a 
British Library-vel, kanadai könyvtárakkal, az 
OCLC-vel közösen formálódó Name authority 

cooperative program által szolgáltatott nem 
latin írású ellenőrzött névformákkal kapcsola-
tos kérdések olvashatók (White paper: Issues 
related to non-latin characters in name authority 
records). Ebben lényeges, hogy a MARC 21-ben 
nem az Authority Model A, hanem a Model B: 
Simple multiscript records használata mellett 
döntöttek.
Európában főként a berlini Staatsbibliothek, 
a Bodleian Library és a Heidelbergi Egyetem 
foglalkozott a kérdéssel, ám japán, kínai, koreai 
írású rekordjaik külön katalógusban szerepel-
nek. Újdonságot jelent két kollektív katalógus: 
a 2005 óta elérhető European Union Catalogue 
of Japanese Books (www.niicat.eu), amit a brit 
könyvtárakkal már 1991 óta együttműködő 
National Institute of Informatics (Tokyo) működ-
tet; a briteken kívül néhány német, svéd, svájci, 
belga és norvég könyvtár állományát is tükrözi, 
több mint 187 ezer rekordja 267 ezer példány 
adatait tartalmazza. Az UK Union Catalogue of 
Chinese Books (www.bodley.ox.ac.uk/rslpchin/
oldindex.htm) több mint 297 500 rekordot tartal-
maz a brit könyvtárak kínai állományáról.
Franciaországban 2002-ben mutatták be a nem 
latin karakterekkel írott dokumentumok kata-
logizálásával foglalkozó munkacsoport jelen-
tését, az azon alapuló munkálatok nagyjából 
a Bibliothèque Universitaire des Langues et 
Civilisations (BULAC) párizsi bemutatásával 
egy időben készültek el. Említést érdemel még, 
hogy mind a görög nemzeti könyvtár, mind az 
Alexandriai Könyvtár katalógusaiban egyide-
jűleg jelennek meg különböző írásmódú leírá-
sok.

(Mohor Jenő)

Információkeresés

250/2009

BALATSOUKAS, Panos – MORRIS, Anne – 
O’BRIEN, Ann: An evaluation framework of user 
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interaction with metadata surrogates In: Journal of 
information science. – 35. (2009) 3., p. 321-339.
Módszer a használók és a metaadat-szurrogátumok 
közötti interakció értékelésére

Ember-gép kapcsolat; Gépi információkeresés; 
Hasz náló
A tanulmány olyan módszert ismertet, amely le-
hetővé teszi a használók és a szöveges metaadat-
szurrogátumok közötti interakció értékelését a 
különböző típusú információkereső rendsze-
rek (IKR) keresési eredményeinek felületén. A 
metaadat-szurrogátumok a teljes szövegű do-
kumentumok reprezentációi, amelyek a hasz-
nálók számára a keresési eredmények listája-
ként jelennek meg az IKR-ben végzett keresés 
után. A metaadat-szurrogátumok vizsgálatával 
a használók képet alkothatnak a teljes szövegű 
dokumentum relevanciájáról anélkül, hogy ma-
gát a dokumentumot elérték és értékelték volna, 
ezáltal jelentős mennyiségű munkát és időt taka-
rítottak meg. A szakirodalom eddig nem foglal-
kozott használók és a metaadat-szurrogátumok 
közötti interakció értékelésének módszerével. 
Egy ilyen módszer hasznos lenne az IKR-ek 
tervezői és kutatói számára, mert tájékoztatná 
őket a használók és a metaadat-szurrogátumok 
közötti kapcsolat részleteiről, és megkönnyítené 
a metaadat-szurrogátumok értékelését a tartalom 
és a megjelenítés szempontjából.

(Autoref.)

251/2009

FULTON, Crystal: The pleasure principle : the power 
of positive affect in information seeking. – Bibliogr. 
In: Aslib proceedings. – 61. (2009) 3., p. 245-261.
A hatékony információkeresés örömet szerez

Felmérés; Bibliopszichológia; Idős olvasó; Online 
információkeresés; Tájékoztatás -helyismereti
A cikk azt vizsgálja – holisztikus megközelí-
téssel –, hogy mennyire fontos szerepet játszik 
az információkeresés érzelmi oldalának megér-

tése az információs viselkedés kutatása során. 
Az információs viselkedés kutatói általában a 
negatív érzelmi válaszokkal és megküzdési me-
chanizmusokkal foglalkoznak, a cikk viszont a 
pozitív érzelmekre összpontosít, és arra, hogy az 
amatőr családfakutatók információkeresésének 
folyamatában és az ezzel kapcsolatos készségeik 
fejlesztésében milyen jelentős szerepet tölt be az, 
hogy az eredményes információkeresés örömet 
szerez számukra.
A több esetre kiterjedő vizsgálatban huszonnégy 
amatőr családfakutató vett részt a világ minden 
tájáról. Félig strukturált telefonos interjú során 
arról kérdezték meg őket, hogyan próbálják 
megtalálni ír őseiket. A válaszokat írásban rög-
zítették, majd elemezték, hogy az érzelmi visel-
kedés mintáit megállapítsák.
Az amatőr családfakutatók az információkere-
sők sajátos csoportját alkotják. Fontos szempont 
esetükben, hogy az információkereséssel sza-
badidejükben foglalkoznak, és az információke-
reséshez az örömszerzés társul számukra.
Az eredmények arra utalnak, hogy az informá-
ciókeresés örömet szerezhet; ez a megállapítás 
segíthet annak kimunkálásában, hogyan lehet 
megkönnyíteni az idős emberek számára az új 
ismeretek elsajátítását, az információ használatát 
és az új technológia megismerését haladó szinten 
az érzelmi tényezőkre apellálva.

(Autoref.)

252/2009

HOWLAND, Jared L. [et al.]: How scholarly is Goog-
le Scholar? : a comparison to library databases In: 
College & research libraries. – 70. (2009) 3., p. 227-
234.
Mennyire tudományos a Google Scholar a könyvtári 
adatbázisokkal összehasonlítva?

Adatbázis; Gépi információkeresés; Gépi információ-
ke resési rendszer
A Google Scholart béta termékként tették köz-
zé 2004 novemberében. Azóta felsőoktatási és 
könyvtári körökben egyaránt sokan vizsgálják 
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és vitatják szerepét. A szerzők célja az volt ez-
zel a tanulmánnyal, hogy felderítsék, mennyire 
tudományos a Google Scholar a hagyományos 
könyvtári forrásokkal összehasonlítva, és a 
Google Scholarban talált anyagok tudományos 
volta változó-e az egyes tudományterületeken. 
Az eredmények azt tükrözik, hogy a Google 
Scholar átlagosan 17,6 %-kal tudományosabb, 
mint a könyvtári katalógusokban talált anya-
gok, és statisztikailag nincs jelentős különbség 
a Google Scholarban fellelt dokumentumok 
tudományosságában az egyes tudományterü-
leteken.

(Autoref.)

253/2009

LUYT, Brendan – GOH, Dion – LEE, Chei Sian: 
Searching locally : a comparison of Yehey! and 
Google. – Bibliogr. In: Online information review. – 
33. (2009) 3., p. 499-510.

A Yehey! és a Google keresőmotorok összehason-
lítása

Gépi információkeresési rendszer; Információkere-
sési rendszer értékelése; Relevancia

Annak ellenére, hogy az internethasználat szé-
les körben terjed Ázsiában (is), egyelőre kevés 
kutatás foglakozik az ott kifejlesztett keresőgé-
pekkel. A cikk a Fülöp-szigeteki Yehey! kereső-
gépet értékeli az általánosan elterjedt Google-lal 
összehasonlítva. 14 keresőkérdést tettek fel a 
Yehey!-ban és a Google-ban. Mindkettőnél az 
első tíz helyen szereplő webhelyet vizsgálták a 
létrehozás és módosítás dátuma, a doménnév, a 
nem élő vagy reklám linkek megléte, a webhely-
nek a tulajdonosi nyilatkozatban jelzett minősé-
ge és célja, valamint megbízhatóság és átfedés 
szempontjából.
Azon ígérete ellenére, miszerint a Fülöp-szi-
geteki kibertért teszi elérhetővé, a Yehey! a két 
keresőmotor értékelésére alkalmazott legtöbb 
módszer tekintetében alulmaradt. Hiányosságai 
közül az első és legfontosabb, hogy a kereske-

delmi weblapokra koncentrál, így a használótól 
meglehetősen nagy gyakorlatot kíván az infor-
máció minőségének megítélésében. Túlságosan 
sok a nem élő és a reklám link is a Yehey!-ben, 
ami frusztrációt okoz a keresésnél.
A tanulmány csak a kezdete a regionális vagy 
helyi keresőgépek kutatásának Ázsiában. A web 
világméretű terjedésével és sokrétűbbé válásá-
val, különösen Ázsiában, a regionális keresőgé-
pek fontossága megnő, mivel az emberek helyi 
információt igényelnek. A téma ezért további 
kutatásokat igényel.

(Autoref. alapján)

254/2009

SCHMIDT, Stefanie – STOCK, Wolfgang G.: Collec-
tive indexing of emotions in images : a study in emo-
tional information retrieval. – Bibliogr. In: Journal of 
the American Society for Information Science and 
Technology. – 60. (2009) 5., p. [863]-876.

A képek által keltett érzelmek kollektív indexelése. 
Tanulmány az érzelmi információk kereséséről

Felmérés; Gépi információkeresés; Képanyag

Bizonyos dokumentumok látványa érzelmeket 
kelt a szemlélőkben. Vajon lehetséges lesz-e a 
jövőben következetesen leírni ezeket az érzelme-
ket, és felhasználni ezt az információt a kereső-
rendszerekben? Képek segítségével vizsgálták a 
kollektív (statisztikai értelemben) érzelmi inde-
xelést. A pszichológiai kutatásokból kiindulva a 
következő alapérzelmek léteznek: harag, undor, 
félelem, öröm és szomorúság. A cikkben zenei 
emóciók visszakeresésére kifejlesztett módszert 
alkalmaznak, ahol görgetősávok segítségével le-
het meghatározni az érzelmi állapotot, valamint 
annak intenzitását. A felmérésben 763 személy 
vett részt, akik kulcsszavakkal (címkékkel) írták 
le a különböző képekhez társuló érzelmeiket. 
Az eredményekből SPSS (statisztikai szoftver-
család) segítségével leíró statisztika és korrelá-
ció-analízis készült. A képek több mint felénél a 
vizsgálatban részt vevő személyek világosan ki-
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fejezték kedvenc érzelmüket. A görgetősáv hasz-
nálatával a címkézés dokumentumspecifikus 
konzisztenciája bizonyos képek esetében igen 
magas volt. A nyelvi címkék többsége alapszintű 
volt (a Rosch-féle alapszint elmélet szerint). A 
példákban a nyelvi címkék megoszlása fordított 
hatványú (inverse power-law distributions).
Mindezek alapján lehetségesnek tűnik a kollek-
tív, képek által keltett érzelmek címkézésének 
alkalmazása a képi információkereső rendsze-
rekben, új keresési eszközt létrehozva ezzel az 
alapérzelmekre. A cikk az egyik első lépést teszi 
meg az érzelmi információkeresés kutatásának 
területén.

(Autoref.)

255/2009

TURNER, Rich: The future of federated search, or 
What will the world look like in 10 years In: Comput-
ers in libraries. – 29. (2009) 4., p. 39-41.

A közös keresés jövője. Milyen lesz a világ 10 év 
múlva?

Gépi információkeresés; Prognózis

10 éven belül nem fog létezni önálló tevékeny-
ségként közös keresés, sőt maga a keresés sem. 
A közös keresés (federated search) különböző 
hálózati információs erőforrások azonos felüle-
ten való lekérdezését jelenti. A cikk a 2018-ig 
előrelátható jövőt igyekszik vázolni. A keresési 
funkció – az információ helyének meghatározása 
– megmarad, azonban nem a jelenleg mindany-
nyiunk számára ismerős módon.
A digitálisan tárolt információ mennyisége fo-
lyamatosan nő, és nem valószínű, hogy ez a trend 
megszakadna. 2018-ra valószínűleg már azok a 
cégek sem fognak létezni, amelyek a federated 
search technológiákat és infrastruktúrát kezelik. 
Az információ helyének meghatározása a saját 
jogán önálló piaccá alakul. Az adatok elhelye-
zésére és a helyének meghatározására cégek 
alakulnak, amelyek működtetik és indexeléssel 
kereshetővé teszik az adattérképeket.

Hasonlóan az idegenforgalmi gyakorlathoz (ahol 
a repülőjegy- vagy a szállodai szobafoglalás 
külön szolgáltatókon keresztül zajlik) lesznek 
cégek, amelyek ezeket a szétszórt szolgáltatókat 
összekapcsolják. A használót nem fogja érdekel-
ni, hogy miként jut hozzá a kért tartalmakhoz a 
szolgáltatókon keresztül, a lényeg számára, hogy 
minden zökkenőmentesen történjen.
A keresés a többi rutinfunkcióhoz hasonlóan fog 
zajlani. Például egy a böngészőben, vagy mobil-
telefonban, vagy más képernyőn lévő „?” doboz 
segítségével, ami elébe megy a kérdéseknek. Az 
interaktív eszköz a keresési történet és a haszná-
ló által végzett feladatok alapján maga tesz fel 
kérdéseket, s a válaszok alapján folyamatosan 
keres információt. A rendszer kellően intelligens 
lesz ahhoz, hogy a munka és a rutinfeladatok 
alapján megjósolja a használó igényeit, és kérés 
nélkül „tolja elé” az információt.
2018-ra tehát minden keresés közös keresés lesz, 
amely a színfalak mögött zajlik a digitális világ-
gal való folyamatos interakciónk részeként.

(Tóth Máté)

256/2009

WOLFRAM, Dietmar – WANG, Peiling – ZHANG, 
Jin: Identifying Web search session patterns using 
cluster analysis : a comparison of three search en-
vironments. – Bibliogr. In: Journal of the American 
Society for Information Science and Technology. – 
60. (2009) 5., p. [896]-910.

Webes keresési alkalmak sémáinak rögzítése 
klaszteranalízis segítségével: három keresési kör-
nyezet összehasonlítása

Bokrosítás; Felmérés; Gépi információkeresés; 
Használói szokások

Három keresési környezetben (felsőoktatási web-
oldal, nyilvános keresőgép, fogyasztói egészség-
ügyi portál) végzett tranzakciók naplózásából 
vett keresések jellemzőit modellezték a szerzők 
klaszteranalízis segítségével, hogy megtudják, 
előfordulnak-e koherens csoportok mindegyik-
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ben, s e csoportok típusai azonosak-e mindhá-
rom környezetben. A használók viselkedését 
tekintve három eltérő csoportot mutatott ki az 
elemzés mindhárom környezetben: 1) a villám-
gyors („hit and run”) keresést, amely egy-egy 
szűk témára fókuszált, 2) a népszerű kérdésekre 
irányuló, viszonylag rövid időtartamú keresést 
és 3) a hosszabb ideig tartó, bonyolult fogal-
makkal operáló keresést, amely alatt a keresés 
többször is változott. A kapott eredmények az 
egyik adatcsoport esetében időbeli eltéréseket is 
feltártak a keresés jellemzőiben: az első (hit and 
run) csoporttól a népszerű témák irányában nőtt. 
A keresési folyamat jellemzőinek jobb megér-
tése segíthet a tervezőknek olyan rendszereket 
kifejleszteni, amelyek egy-egy adott használói 
csoportnak (a cikkben leírt keresési szokások is-
meretében) segíteni is tud. Így például a rendszer 
érzékeli, hogy a használó megakadt a keresés 
során, és a szövegkörnyezethez alkalmazkodva 
segíteni tud a továbblépésben.

(Autoref.)

Lásd még 247, 293

Olvasószolgálat, tájékoztatómunka

257/2009

NEVILLE, Tina M. – HENRY, Deborah B.: Reference 
classification : is it time to make some changes? In: 
Reference & user services quarterly. – 48. (2009) 4., 
p. 372-383.

A referensz kérdések újfajta osztályozása

Felmérés; Használói szokások; Referensz

Az online források térhódítása és az új in-
formációtechnológia sok változást hozott a 
könyvtáraknak feltett referensz kérdésekben is. 
A könyvtárak a referensz kérdéseket is beszá-
mítják statisztikai adataik közé, és a statisztikai 
adatok alapján szokták megtervezni referensz 

szolgáltatásaikat és értékelni a könyvtári gyűj-
teményeket, azok hasznosságát. Az amerikai 
országos statisztikai adatgyűjtésben alkalma-
zott módszerek azonban nem egységesek, nem 
következetesek.
Debra G. Warner 2001-ben adta közre javas-
latát a referensz kérdések újfajta osztályozá-
sára. Ezt megelőzően az amerikai könyvtárak 
William A. Katz rendszerét használták. Warner 
kategóriái: a könyvtári erőforrásoktól függet-
len, készségekre alapozott, stratégiai alapú és 
konzultációs tájékoztatás. Katz kategóriái: út-
mutatás, gyorsreferensz, specifikus keresés, 
irodalomkutatás.
2004-2005-ben, majd 2007-ben bizonyos idő-
szakokban a University of South Florida St. 
Petersburg Poynter könyvtárának munkatársai 
minden kérdést lejegyeztek, és azokat mindkét 
módszerrel osztályozták, majd az eredményeket 
táblázatba foglalták, és vak módszerrel összeve-
tették. Ellenőrzésképpen az összevetést három 
levelezőlistán (LIBREF, PUBLIB és a floridai 
könyvtáros-egyesület listája) is elvégeztették 
negyven kérdésen.
A korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a statisz-
tikában nyilvántartott referensz tranzakciók csak a 
referenszpultnál feltett kérdések 8-12%-át teszik 
ki. Az amerikai könyvtáros-egyesület referensz 
könyvtárosokat tömörítő egyesülete (RUSA) 
2008 januárjában újradefiniálta a referenszet; 
világosan kimondja, hogy a lelőhelyekről, me-
netrendekről, szabályozó dokumentumokról 
való tájékoztatást, az eszközök, írószerek stb. 
kölcsönadását nem tekintik referensz tranzakci-
ónak, jóllehet ezek és a technikai kérdésekben 
adott eligazítás rengeteg időt elvesznek.
A vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy a 
Warner-módszer ésszerűbb és eredményesebb, 
a technológiai kérdéseknél alkalmazható jobban 
(Katz még ezeket a fejleményeket nem is láthatta 
előre). A Katz-féle rendszer az OPAC-keresések, 
a téma szerinti keresések és a polchoz irányítás 
esetében működik jól. A vizsgálat során fény de-
rült arra, hogy továbbra sincs egyetértés, hogy 
mi számít referensz tranzakciónak: bármely 
tranzakció a könyvtáros bevonásával, vagy csak 
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a közvetlenül a könyvtárnak vagy a könyvtá-
rosnak feltett kérdések. Az országos statisztikai 
adatokat kezelő szervezeteknek új irányelveket 
kellene közzétenniük arra nézve, hogyan kell 
kategóriákba sorolni a referensz kérdéseket, és 
az irányelveknek tükrözniük kellene a referensz 
tevékenység 21. századi fejleményeit.

(Hegyközi Ilona)

258/2009

NUMMINEN, Piritta – VAKKARI, Pertti: Question types 
in public libraries’ digital reference service in Finland : 
comparing 1999 and 2006. – Bibliogr. In: Journal of 
the American Society for Information Science and 
Technology. – 60. (2009) 6., p. [1249]-1257.
A digitális referensz szolgáltatásban előforduló kér-
déstípusok a finn közkönyvtárakban 1999-ben és 
2006-ban

Felmérés; Használói szokások; Közművelődési 
könyv tár; Online üzemmód; Referensz
Finn kutatók az ottani „Kérdezd a könyvtárost” 
digitális referensz szolgáltatáshoz beérkezett 
kérdések alapján azt vizsgálták, mennyiben 
más típusúak a referensz kérdések 2006-ban 
1999-hez képest, és milyen trendeket tükröznek 
a változások. A kérdéseket (egy reprezentatív 
mintát) a korábbi osztályozásokra alapozott 
rendszer szerint sorolták be. A két vizsgált év-
ben az ugyanazon fő kategóriákba tartozó kér-
déseket tekintették át. Mindkét vizsgált évben a 
kérdések túlnyomó része, 90%-a volt referensz 
kérdés, és 7-8% volt a szabályokra, eljárásokra 
vonatkozó kérdések aránya. Útmutatást és egyéb 
eligazítást 1% igényelt. Az e-forrásokra vonat-
kozó kérdések száma elenyésző volt. Az internet 
előretörése és a digitális referensz szolgáltatás 
népszerű volta ellenére nem nőtt az adatbázisok 
használatára és a technikai problémákra vonat-
kozó kérdések száma.
A legnagyobb változások a referensz kérdések 
alcsoportjaiban történtek. A gyorstájékozta-
tás 33%-ról 45%-ra nőtt, a tematikus kérdések 

részaránya 57-ről 46%-ra csökkent. Ez utóbbi 
jelenség egybevág azzal a tapasztalattal, hogy 
az internetes keresések között a témákra irá-
nyuló kérdések gyakoribbak, mint a faktográfiai 
vagy az ismert művekre vonatkozó kérdések. (A 
weben ugyanis a faktográfiai keresésnél megle-
hetős pontosság kell a keresés tárgyának kifeje-
zéséhez.) Úgy tűnik, hogy az emberek hozzá-
szoktak, hogy a keresőmotorokat alkalmazzák 
téma szerinti keresésre. A megfigyelések szerint 
azt említik, hogy a referensz szolgáltatáshoz 
akkor fordulnak, ha saját internetes keresésük 
nem volt sikeres.
A gyorstájékoztató kérdések között az ismert 
művek keresésének aránya annak összes típusá-
nál azonos maradt vagy csökkent. A csökkenés a 
könyvcímek esetében volt a legnagyobb, ez arra 
utal, hogy a használók jól elsajátították a kata-
lógusok önálló használatát, és szinte már csak 
az előjegyzett könyvekért mennek be a könyv-
tárba. A faktográfiai kérdések aránya jelentősen 
megnőtt, az 1999-es 6%-ról 2006-ban 24%-ra. 
(Ezt a trendet az általános könyvtári kutatások 
is megerősítették.)
A munkaigényesebb kutatást megkívánó kérdé-
seknél a legnagyobb változást a tematikus kér-
dések részarányának csökkenésénél (26%-ról 
15%-ra) tapasztalták. Tehát az derült ki, hogy 
a használók a viszonylag egyszerűen alkalmaz-
ható keresőmotorokat alkalmazzák tematikus 
keresésre, némiképp csökkentve a könyvtárak 
hagyományos közvetítő szerepét. Ugyanakkor 
a hosszabb kutatást igénylő kérdések számának 
enyhe emelkedése (24-ről 26%-ra) azt sugallja, 
hogy megmarad a könyvtárak közvetítő szerepe 
a bonyolultabb keresőkérdések esetén.
A kutatók értelmezése szerint a faktográfiai 
kérdések számának növekedése és a temati-
kus kérdések számának csökkenése egyaránt 
az internethasználattal függ össze. A kutatási 
eredmények korrelálnak más kutatások meg-
állapításaival. A jelen kutatás eredményeinek 
érvényességét további empirikus vizsgálatokkal 
kellene tesztelni. Nagyon fontos, hogy elemezzék 
az internetes és a webes keresés hatását a köz-
könyvtári szolgáltatásokra. Érdemes lenne rész-
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letesebben utánanézni, hogy a változás fokozatos 
volt-e, vagy bizonyos pontokon felgyorsult.

(Hegyközi Ilona)

259/2009

WESTBROOK, Lynn: Unanswerable questions at 
the IPL : user expectations of e-mail reference. – 
Bibliogr. In: Journal of documentation. – 65. (2009) 
3., p. 367-395.
Megválaszolhatatlan kérdések az Internet Public 
Library-nél: használói elvárások az e-mailes 
referensz szolgáltatással kapcsolatban

Elektronikus könyvtár; Felmérés; Igény; Referensz; 
Szolgáltatások használata
Az Internet Public Library-hez intézett kérdé-
sek közül 1184 maradt megválaszolatlan egy 
közel hároméves periódus alatt azzal az indok-
kal, hogy nem tartoztak a „hatáskörébe”. A cikk 
azt vizsgálja, melyek az alapvető különbségek 
a használók elvárásai és a könyvtárosok által 
elképzelt referensz szolgáltatás között. Minden 
egyes kérdést megvizsgáltak két használói elvá-
rás meghatározására, nevezetesen: a könyvtáro-
sok milyen típusú információkat tudnak nyújta-
ni, illetve mely igényeket képesek kielégíteni. 
Az adatok 97%-os feldolgozottságából kiderül, 
hogy a kérdezők 23 féle információt várnak a 
könyvtárosoktól 28 különböző céllal. Ezek kö-
zött szerepel a személyes tanácsadás, különbö-
ző elemzések, tények, eljárásmódok, képzések, 
műszaki segítség és értékelés. Segítséget várnak 
a döntéshozatalban, a problémamegoldásban, az 
ügyintézésben, és támpontot az értelmezésben. A 
használói elvárások feltérképezése azzal a tanul-
sággal szolgált a könyvtárosok számára, hogy ja-
vítani kell a referensz szolgáltatások megítélését, 
formáját és paramétereit. A referensz szolgálat 
szabályait és irányelveit, valamint a referensz 
könyvtárosok képzését érdemes átgondolni a 
használók szempontjából.

(Autoref. alapján)

Lásd még 279

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás

260/2009

HART, Liz – MUNCY, Graham: The essential role of 
music interlending : how it supports music making 
in the UK In: Interlending & document supply. – 37. 
(2009) 2., p. 79-83.

Zenei dokumentumok könyvtárközi kölcsönzése az 
Egyesült Királyságban

Adatbázis; Hangfelvétel; Kotta; Könyvtárközi köl-
csönzés; Szerzői jog

A cikk áttekinti a zenei anyagok könyvtárközi 
kölcsönzésének fejlődését és jelenlegi helyzetét 
az Egyesült Királyság könyvtáraiban, vizsgálva 
magukat az anyagokat, a kezelésükkel kapcso-
latos problémákat, a használói kört, a dokumen-
tumok kulturális értéket és hatásuk mértékét. 
Külön figyelmet szentel az előadott anyagok 
(kórus- és zenekari darabok) kölcsönzésének, 
amelyek kiemelkedő kulturális jelentőségűek, 
mivel az iskolában és a szélesebb környezetben 
folyó zenéléshez nélkülözhetetlenek.
A könyvtárközi együttműködés szerény kezde-
tei és kísérleti lépései után a cikk a regionális 
és országos katalógusok fejlődését tekinti át, 
ami az „Encore” adatbázis beindításával jutott 
csúcspontjára. Röviden kitér olyan kapcsolódó 
területekre is, mint a szerzői jog, a kiadók sze-
repe, és maguknak a dokumentumoknak a fizi-
kai korlátai. Kísérletet tesz a zenei könyvtárközi 
kölcsönzési forgalom mennyiségi növekedésé-
nek és jelenlegi szintjének meghatározására, 
hangsúlyozva, hogy valóban jelentős növeke-
dés következett be, és becslések szerint a zenei 
anyagok képviselik a legnagyobb „volument” 
a brit közkönyvtárak könyvtárközi kölcsönzési 
forgalmában, s ez az egyetlen növekvő elem a 
nagyrészt hanyatló tevékenységben.
A zenei anyagok könyvtárközi kölcsönzése ez-
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rek, talán milliók számára a kulturális misszió 
teljesítését jelenti országszerte, folyamatos nö-
vekedésével ösztönzi a könyvtárhasználatot. 
A könyvtári szolgáltatások irányítóinak el kell 
ismerniük ezt a magas szintű tevékenységet, és 
további pénzügyi és politikai támogatást kell 
nyújtaniuk a zenei szolgáltatásoknak, amelyek 
jelentős mértékben hozzájárulnak a minőségi 
könyvtári ellátás fenntartásához az Egyesült 
Királyságban.

(Autoref.)

261/2009

PETERSEN, Anders-Henrik – LOSE, Rikke – EIN-
ARSDOTTIR, Elva: “I give you some, and then you 
give me some” : automated ILL of end-user requests 
via the Danish National Union catalogue In: Interlend-
ing & document supply. – 37. (2009) 2., p. 94-99.

A használói könyvtárközi kérések automatizálása a 
dán központi katalóguson keresztül

Dokumentumszolgáltatás; Használó; Könyvtárközi 
kölcsönzés; Központi katalógus -online

2000 óta a dánok az ország összes könyvtárának 
az állományát megtalálhatják a http://bibliotek.
dk címen. Ez a használók és a kért tételek szá-
mát tekintve is sikert aratott a népesség körében, 
azonban rengeteg többletmunkával járt a könyv-
tárosok számára: 2006-ban már 2,2 millió kérést 
kellett lebonyolítaniuk.
Az elmúlt időszakban a bibliotek.dk a követke-
zőkre koncentrált:

hatékonyságra a munkafolyamatok automa- –
tizálásában (a lelőhely megállapításában és a 
bonyolításban) minimalizálva az emberi be-
avatkozást;
a véghasználó segítésére; –
hatékonyságra a kérés teljesítésében (pl. or- –
szágos szállító szolgálata révén);
helyi érdekeltségre és egyezményekre, hiszen  –
az egész rendszer a könyvtárak együttműkö-
désén alapul.

A szerzők korábbi tanulmányukban (lásd a 
MANCI adatbázisban ill. a KF 2007 1. számá-
ban a 07/007-es tételszámon) beszámoltak a dán 
könyvtári rendszerben működő könyvtárközi ké-
rések automatizálásáról, 2005 őszén viszont már 
azon gondolkodtak, hogyan automatizálhatnák 
a bibliotek.dk-hoz érkező olvasói kéréseket. Az 
első változat 2007 májusában indult, miután már 
előtte, 2006 őszétől tesztelték a rendszert, így 
2008 volt az első teljes év, amikor a szolgáltatást 
már értékelni lehetett.
A dán központi katalógus két bibliográfiai 
adatbázisra épül: a DanBib-re (a könyvtárosok 
számára) és a bibliotek.dk-ra (a végfelhaszná-
lók számára). Mindkettő tartalmazza a nemze-
ti bibliográfiát, továbbá valamennyi könyvtár 
rekordjait és példányadatait. Mindkét rendszer 
állományadat-információkat szolgáltat, és köl-
csönzési szolgáltatást biztosít. A DanBib-ben 
tárolt kérések a könyvtárak között bonyolított 
könyvtárközi kölcsönzések, a bibliotek.dk-ban 
lévők azok a végfelhasználói kérések, amelyek 
a bibliotek.dk-ban található tételekre vonatkoz-
nak. Ha a felhasználó olyan címet kér, amely a 
helyi könyvtárban is megvan, legtöbbször a helyi 
OPAC-hoz irányítják, ahol a kérését leadhatja. A 
bibliotek.dk-n keresztül többnyire olyan kérések 
érkeznek tehát, amelyek nincsenek meg a helyi 
könyvtár állományában. (Ezek a helyi könyvtá-
rakban a kölcsönzési adatbázis webes interfé-
szén jelennek meg, az automatizálás bevezetése 
előtt manuálisan dolgozták fel őket.)
A kért tételek a kölcsönzési adatbázisban a 
DanBib központi katalógus példányadataival 
jelennek meg. A helyi online katalógusokban 
a kért tételnél közvetlen linkek is szerepelnek, 
amelyek a tételt birtokló könyvtárakra mutat-
nak, így ellenőrizhető a dokumentum státusza. 
A DanBib-hez vezető megrendelési linkek is 
vannak, így a könyvtár a bibliotek.dk kérést né-
hány klikkeléssel DanBib könyvtárközi kölcsön-
zéssé változtathatja (a kérő olvasó valamennyi 
adatával együtt). Mivel ez a folyamat így zajlik 
manuálisan, könnyen gépesíthető.
A következőkben a szerzők részletesen leírják a 
gépesítés folyamatát és a felmerülő problémá-
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kat, amelyek négy kérdés köré csoportosíthatók: 
1) egy adott kiadás/mű problémája, 2) a doku-
mentum típusa, 3) új beszerzések kérése és 4) a 
könyvtárközi kölcsönzés korlátozása (pl. kisebb 
szakkönyvtárak esetében).
Végül a szerzők a bibliotek.dk-hoz érkező kéré-
sek lebonyolításának helyzetéről, a helyi könyv-
tárak műszaki követelményeiről is beszámolnak, 
de nem hallgatják el a jövő gondjait sem: két 
nagy megyei könyvtár csak térítés ellenében és 
csak a megyei és az egyetemi könyvtáraknak 
hajlandó dokumentumokat küldeni könyvtárközi 
kölcsönzésben, ezért már nem továbbítanak au-
tomatikusan kéréseket e két könyvtárnak.
A térítéses szolgáltatás bevezetése alapvető vál-
tozásokat hozhat 2009-ben, de önkéntes a rész-
vétel az automatizált rendszerben továbbra is, 
ami mindkét fél számára előnyös, ahogy a cikk 
címe is jelzi.

(Murányi Lajos)

Tájékoztatási eszközök

262/2009

RICCI, Marta – GIUNTI, Maria Chiara: La Bibliogra-
fia Nazionale Italiana nel controllo bibliografico : 
come e quanto?. – Bibliogr. jegyzetekben In: Bollet-
tino AIB. – 49. (2009) 1., p. 55-68.
Res. angol nyelven

Az olasz nemzeti bibliográfia szerepe a bibliográfiai 
számbavételben. A nemzeti bibliográfia első ötven 
évének áttekintése. Milyen lesz az olasz nemzeti 
bibliográfia jövője?

Bibliográfiai számbavétel; Nemzeti bibliográfia

A nemzeti bibliográfiák minden országban a bib-
liográfiai számbavétel eszközei. Olaszországban 
ezt a szerepet a Bibliografia nazionale italiana 
(BNI) tölti be, mely dokumentumtípusonként 
külön szériákból (monográfiák, zeneművek, 
gyermekkönyvek, tankönyvek, doktori disszer-

tációk, periodikumok) áll. Nincs az elektronikus 
dokumentumoknak szentelt sorozat, és nincs 
elektronikus kötelespéldány sem.
A 2004-es kötelespéldány-törvény ugyanakkor 
a hagyományos dokumentumok meglehetősen 
jó lefedését biztosítja, de a BNI egyik fő jel-
lemzője a késés. Kortárs története voltaképpen 
1968-ban (két évvel a nagy firenzei árvíz után), 
a „Racionalizálás és automatizálás a Firenzei 
Központi Nemzeti Könyvtárban” című konfe-
renciával kezdődött. Az ott megfogalmazottak 
nyomán 1975-1985 között működött az első 
gépesített korszak, mely az ANNAMARC el-
nevezésű nemzeti MARC formátumú rekordo-
kat állított elő. 1985-ben elindult az „Országos 
könyvtári szolgálat” (SBN) projekt, együttmű-
ködéses alapon, a bibliográfiai információknak 
a dokumentumok forgalmát elősegítő terjesztése 
céljából. Az SBN másodikként működésbe lépő 
úgynevezett „pólusa” a firenzei nemzeti könyv-
tár (BNCF) lett, és úgy tűnvén, hogy az SBN 
tartalmazza és nyújtja a bibliográfiai leírásokat, 
felfüggesztették a BNI megjelentetését. A BNI 
munkatársai a szünet alatt az online katalogi-
zálást és az UNIMARC formátumot tesztelték, 
maga a nemzeti bibliográfia pedig – átmeneti-
leg – az SBN-ből derivált szolgáltatássá vált. 
1986-ban a nemzeti formátumot az UNIMARC 
váltotta fel, azonban az eszközök rendkívüli szű-
kössége nem tette lehetővé a gépesítés további 
előrehaladását, gyakorlatilag csak a füzetek elő-
készítése, és az év végi kumulációk és mutatók 
elkészítése érdekében a füzetenkénti elektro-
nikus tárolás valósult meg. Az SBN központi 
katalógusának (Indice nazionale SBN) 1994-es 
működésbe lépését megelőzően (1991-92-ben) 
készült el a bibliográfiai szolgáltatások újjászer-
vezéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány, 
amely egyebek mellett egy valódi nemzeti bib-
liográfiai intézmény (név szerint „bibliográfiai 
szolgáltatások koordinációs központja”) létesíté-
sét javasolta. Ezt követte az EDIFICARE projekt 
megfogalmazása: szoros együttműködés a római 
nemzeti könyvtárral, a kiadók egy csoportjával 
(a gyors és közvetlen kötelespéldány-beérkezés 
érdekében). Ugyan sem a szoros együttműkö-
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dés, sem az intézményesített koordináció nem 
valósult meg, fejlődés, változás mégis történt: 
megszülettek a BNI szériái. 1994 óta jelenik meg 
rendszeresen, időben és a kötelespéldányként 
beérkezettek tekintetében teljes lefedettséget 
biztosítva a periodikumok, 1995 óta magánki-
adóknál, de a BNI szabványai szerint a gyer-
mekkönyvek nemzeti bibliográfiája. Gyakorla-
tilag megoldatlan a tankönyvek és disszertációk 
bibliografizálása. Igazi authority fájl nincs, de 
van egy „szolgálati” jegyzék az elfogadott név-
formákról, a BNCF-ben elkészült az új tárgyszó-
jegyzék, amelyet a BNI alkalmaz.
A jövőt elsősorban az együttműködés jellemzi. 
Az SBN „pólusaiként” is működő firenzei és 
római központi nemzeti könyvtár használatba 
veszi az új SBN-WEB szoftvert. Ezzel az olasz 
könyvtári közösség által régen várt pillanat ér-
kezik el: a két központi nemzeti könyvtár kö-
zötti kifejezett együttműködés a bibliográfiai 
szolgáltatások realizálásában, de tiszteletben 
tartva mindkettő identitását és sajátos funkció-
it. Az új tárgyszójegyzék (Nuovo soggetario) és 
az új olasz katalogizálási szabályzat (REICAT) 
alkalmazása, és a két intézmény egyformán 
magas színvonalú feldolgozási felkészültsége 
szép reményekre jogosít. Új prioritást kell, hogy 
kapjon a monográfiák késésének megszüntetése, 
a disszertációk újraindítása, de új célként meg 
kell jelennie a digitális forrásoknak szentelt 
szériának is. A más könyvtárakkal való együtt-
működésnek pontos megállapodásokon kell ala-
pulnia. A magánszférával való együttműködés 
élő példája a gyermekkönyvek bibliográfiája, 
melynek leírásai a BNI kumulatív DVD-jén is 
megjelennek. A monográfiák feldolgozásának 
felgyorsítása, a lemaradás behozása érdekében 
is jó lenne együttműködési lehetőségeket találni 
a magánszférával.
Át kell gondolni (a nemzetközi tendenciákat is 
figyelembe véve) a nemzeti bibliográfia szériá-
inak megjelenési, terjesztési formáját, célba véve 
az online és a DVD-n elérhető formátumokat, a 
szabad és az előfizetéses hozzáférés viszonyát. 
Az elektronikus dokumentumok egyetlen formá-
jára sem terjed ki a példány-szolgáltatási kötele-

zettség, az a jogszabályban csak mint önkéntes 
vállalás szerepel.
A feldolgozás eszközei és használatuk tekinte-
tében megkerülhetetlen a BNI tudományos fele-
lőssége a leírások egységesítése szempontjából, 
ugyanakkor egy valódi authority fájl létrehozása 
csak a katalogizálók és indexelők széles köré-
nek, és a kifejezetten a keresőkifejezések (egy-
ségesített nevek, címek, tárgyszavak) listáinak 
összeállításával foglalkozók együttműködésével 
lehetséges. A katalogizálás új olasz szabályzatát 
a BNI a tervezet megjelenésének első pillana-
tától kezdve teszteli, alkalmazására kész. Az új 
tárgyszójegyzéket a monográfiák, periodikumok, 
tankönyvek szériákban 2007 közepe óta alkal-
mazza a BNI. Egyes deszkriptortípusok és az 
UNIMARC összefüggéseit most vizsgálják.
A nemzeti bibliográfiai intézmény kötelessége 
a tájékoztatás a nemzeti bibliográfiáról, annak 
használatáról, fejlesztési elképzeléseiről stb. 
Mindennek – ma már – elsősorban elektroni-
kus formában kell(ene) megvalósulnia. A belső 
munkatársak folyamatos továbbképzése mellett, 
tekintettel az együttműködésen alapuló megol-
dásokra, a külső munkatársak, az együttműködő 
partnerek tájékoztatása is szükséges. Ezek mel-
lett a BNI személyzetének sok tagja a firenzei 
egyetemen is oktat, biztosítva az utánpótlást.

(Mohor Jenő)

Hátrányos helyzetû  
olvasók ellátása

263/2009

KAASA, Monica: The transport workers’ library : a 
service for truck drivers on the roads of Norway In: 
Scandinavian public library quarterly. – 42. (2009) 
2., p. 6-7.

Könyvtári szolgáltatások kamionsofőrök számára 
Norvégiában
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Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Szakszerve-
zeti könyvtár

A kamionsofőr-szakma nem tartozik a legköny-
nyebbek közé, ráadásul kevés lehetőség adódik a 
számukra, hogy kielégítsék művelődési igénye-
iket, mivel kevés könyvtár fekszik főutak men-
tén, és azok nyitva tartása sem az ő munkabe-
osztásukhoz igazodik. Statisztikai tény továbbá, 
hogy minden negyedik svéd sofőr olvasási-írási 
problémákkal küzd, ezért is indult ott a kezde-
ményezés a helyzet megváltoztatására, amelyet 
aztán a norvégok továbbfejlesztettek.
A cél az, hogy speciális gyűjteményekkel – ame-
lyek nagy része hangzó anyag, de azért kínál-
nának hagyományos formátumokat, valamint 
internetelérést is– felkeltsék az érdeklődést az 
irodalom iránt, és elősegítsék egyéb készségek 
fejlesztését. Kormányzati támogatásra termé-
szetesen szükség van, de legalább ennyire elen-
gedhetetlen a szakmai együttműködés. Az első, 
szállítómunkásoknak létrehozott könyvtár 2007-
ben nyílt meg egy autóút mentén fekvő falucska 
kocsmájában, és azóta egy újabb született hason-
ló környezetben, illetve megvan az anyagi fede-
zet egy harmadikra. Valamennyi az ország déli 
részén található, a Norvég Levéltári, Könyvtári 
és Múzeumi Hatóság 75.000 norvég koronával 
járult hozzá létesítésükhöz, ezt az összeget még 
több mint duplájára egészítették ki a megyei és 
városi könyvtárak. A Norvég Szállítási Dolgo-
zók Szakszervezetének tanácsa tesz javaslatot 
olyan megállóhelyekre, amelyek alkalmasak 
könyvtárak kialakítására.
Milyen szolgáltatásokat kínál vajon egy ilyen 
hely? Mindenekelőtt jó parkolási lehetőséget, 
olcsó és egészséges étkezést, öltözőt és zuha-
nyozási lehetőséget teafőzéssel egybekötve, ami 
máris csalogató egy mindeddig meglehetősen 
mostohán kezelt foglalkozási ág dolgozói szá-
mára. Az üzemeletetésről a vendéglátóipari egy-
ség gondoskodik, a könyvtárat pedig mindössze 
hetente egyszer keresi fel a legközelebbi könyv-
tár alkalmazottja, hogy elvégezze a gyűjtemény-
nyel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
Az ötlet híre gyorsan elterjedt, és hamar népsze-

rű lett a sofőrök körében. Interjúk sora szól arról, 
hogy a (hangos) könyvekkel stresszmentesebbé 
vált egy-egy munkanap, pihentetőbbé a relaxá-
cióra szánt idő, és egyes számítások a járművek 
fogyasztásának minimális csökkenését is látni 
vélik. Nem csoda, ha a kormány máris 3 újabb 
könyvtári pihenőhely felállításán gondolkodik.

(Vasbányai Ferenc)

264/2009

NIEMELäINEN, Ritva: Accessible library service in 
Kuusamo In: Scandinavian public library quarterly. – 
42. (2009) 2., p. 8-9.

Idősek könyvtári ellátása egy finn kisvárosban

Házhoz szállítás; Idős olvasó; Városi könyvtár

A finn-orosz határ közelében fekvő, 17 ezer 
la kosú Kuusamo könyvtára idén ünnepli 150. 
szü letésnapját. Hogy a település elláthassa a 
hozzá tartozó, mintegy 6000 négyzetkilométer-
nyi terület könyvtári szolgáltatásait, bibliobuszt 
üzemeltet, amely évente 45 ezer km-t tesz meg, 
és közel 100 ezer dokumentumot kölcsönöz az 
útvonala mentén fekvő 260 megállóján. Olvasói 
között a gyerekek és a legidősebb korosztály 
tagjai vannak a legtöbben. Az utóbbiaknál meg-
figyelhető, hogy koruk előrehaladtával igyekez-
nek egyre közelebb költözni a városkához, ezért 
számukra külön könyvtári stratégiát dolgoztak 
ki a finn kollégák.
A projekt során felmérték az idősekkel és hát-
rányos helyzetűekkel foglalkozó intézmények-
ben a könyvtári szolgáltatások iránti igényeket, 
illetve a házhoz szállítást kérő olvasókat; majd 
önkénteseket kerestek, és betanították őket, hogy 
összekötőként működjenek a könyvtár és a ház-
hoz szállításban részesülők között. Könyvtári 
adatbázisban indexelték továbbá a célcsoport 
által leggyakrabban keresett műveket, valamint 
a Finn Látássérültek Szövetségével karöltve 
létrehozták a helyi lap hangzó változatát. A ház-
hoz szállítás ingyenes, működtetését önkéntesek 
(„könyvtári delegáltak”) végzik: ők veszik fel a 
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rendeléseket az ellátásban részesülő olvasóktól, 
kikölcsönzik a dokumentumokat az ő olvasóje-
gyükkel, és a határidő lejártakor visszaviszik 
azokat a könyvtárba.
Egy egyszerű kérdőív, valamint a rendszeresen 
vezetett kölcsönzési adatok nyomon követésével 
rengeteg információhoz lehet jutni. Elkerülhető 
például, hogy újra kikölcsönözzék az egyszer 
már olvasott könyveket. Lehetségessé válik az 
is, hogy ha nincsen konkrét kérés, a könyvtár 
válasszon a megjelölt érdeklődési körökből, 
és a köteteket egy könyvtári táskában (library 
bag) juttassák el az idősekhez. Az elnevezés azt 
a gyakorlatot takarja, amikor bizonyos típusú 
olvasmányokból – az előzetes igényfelmérés 
alapján – kisebb válogatást állítanak össze egy-
egy intézmény (idősek vagy mozgássérültek 
otthona) számára.
A projekt tervezése során merült fel igény az 
idősek otthonában a helyi hírlap hangos válto-
zata iránt. A projektforrásokat számítógép és 

a szükséges (a beszédet mp3-as fájllá alakító) 
programok megvásárlására fordították, az mp3-as 
fájlokat e-mailben elküldték a Finn Látássérül-
tek Szövetségének, amely aztán gondoskodott 
az audio fájlok DVD-re másolásáról és terjesz-
téséről. A hangfelvétel készítésében a finn vö-
röskereszt egyik munkatársa is részt vett, aki a 
könyvtárban olvasta fel a hírlapszámokat (erre a 
könyvtárnak nem volt személyzeti kapacitása).
A projekt egyik nagy eredménye, hogy a könyv-
tár jó együttműködést alakított ki az idősek ott-
honaival és a mozgássérültek szervezeteivel. 
Több mint 400 tételes gyűjteményt jelöltek ki és 
indexeltek az idősek számára, ami a keresések 
során így könnyebben elérhető. Az eddigi lépé-
sek kedvező fogadtatása igazolja, hogy az érin-
tettek számára valóban kényelmesebbé tették a 
hozzáférést a könyvtári szolgáltatásokhoz.

(Vasbányai Ferenc)

Lásd még 227, 229, 269

A vonatkozó szakirodalomból készült szem-
lét és a szemantikus web elemeit alkalmazó 
rendszerek értékelését követően megismer-
tet néhány, könyvtári szempontból jelentős 
szemantikusweb-projekttel, értékeli a Jero-
meDL-t és más úgynevezett közösségi szeman-
tikus digitális könyvtári rendszereket. Kitér a 
jelenleg működő és a lehetséges könyvtári alkal-
mazásokra, majd ajánlásokban fogalmazza meg 
a kutatók és a gyakorló szakemberek teendőit.
A cikk arra a következtetésre jut, hogy a könyv-
táros szakma sok mindennel segítheti a szeman-
tikus web fejlesztését, és sok hasznos megoldást 
meríthet belőle, de jelenleg még meglehetősen 
csekély érdeklődést mutat iránta. A szemanti-
kus web kutatói és fejlesztői, a számítógépes 
könyvtári rendszerek szolgáltatói és a könyv-
táros szakma között nagyobb együttműködésre 

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek

265/2009

BURKE, Mary: The semantic web and the digital li-
brary. – Bibliogr. In: Aslib proceedings. – 61. (2009) 
3., p. 316-322.

A szemantikus web és a digitális könyvtár

Elektronikus könyvtár; Interdiszciplináris problémák; 
Szabvány; Számítógép-hálózat

A cikk célja, hogy megismertesse a szemantikus 
web különböző meghatározásait és megközelí-
téseit. Célja továbbá, hogy tisztázza a szeman-
tikus web, a Web 2.0 és a Library 2.0 közötti 
kapcsolatokat.
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volna szükség. A könyvtárosoknak be kellene 
kapcsolódniuk a szemantikus web szabványai-
nak kifejlesztésébe (pl. a metaadatok, a taxonó-
miák esetében).
A cikk tisztázza, miben áll a szemantikus web 
és a Web 2.0 különbsége digitális könyvtári kör-
nyezetben. Értékeli és előrevetíti az operációs 
rendszerek jövőbeni fejleményeit.

(Autoref.)

Lásd még 273

Könyvtártudományi tájékoztatás

266/2009

LAUKKANEN, Markku: Uusia avauksia tulevaisu-
uteen In: Kirjastolehti. – 101. (2008) 3., p. 5.
100 éves lett a Kirjastolehti, a finn könyvtárosok 
szakfolyóirata

Folyóirat -könyvtári
Finnországban a szakfolyóiratok – mint amilyen 
a Kirjastolehti is – a kommunikáció digitális 
forradalma új korszakában rengeteg kihívással 
és új lehetőségekkel szembesültek.
A kommunikációnak a 90-es évek elején kezdő-
dő hatalmas technológiai átalakulása a konver-
gencia-projekt keretében teljesen megváltoztatta 
mind az írott, mind pedig az elektronikus sajtó 
működését a gyártási folyamatoktól kezdve 
a munkaszervezésen át egészen a kapcsolódó 
ügyintézésig.
A Kirjastolehti története 100 éve során a finn 
könyvtáros társadalom szakmai fórumaként és 
elismert szakfolyóirataként következetesen meg 
tudott felelni az eredeti kitűzött céloknak és tö-
rekvéseknek. A Kirjastolehti nem elsősorban a 
szélesebb olvasóközönségnek szánt ún. popu-
láris kiadvány, ugyanakkor nem is tudományos 
folyóirat, hanem a könyvtárosok közösségének 
szóló szakmai sajtóorgánum.
A lap az új ismeretek, hírek legfontosabb forrása, 
egyben a könyvtárosok és a szakmai utánpótlás, 

a könyvtár szakos hallgatók legfontosabb vita-
fóruma. E fórumok feladata az újdonságok és a 
gyakorlati szempontok megvitatása, valamint a 
könyvtári kutatások szempontjainak a szakmai 
nyilvánosság elé tárása. A könyvtári szakterü-
let hírei nem évülnek el egyik napról a másik-
ra, tehát egy könyvtári szakmai folyóiratnak 
nem csupán hírújság szerepét kell betöltenie. A 
Kirjastolehti ebben is sikeresen tudja a könyv-
tárosok munkáját segíteni, mivel sokak szerint 
az évfolyamokat és a lapszámokat érdemes ké-
zikönyvtárként is hasznosítani.
Az is fontos, hogy egy szakmai folyóiratnak le-
gyen identitása, a kiadvány szerkesztői tudatá-
ban legyenek, hogy hová tartoznak, és miért és 
kikért dolgoznak.
Az újdonságok bevezetésekor a jövő érdekében 
a többletértéket is kívánatos figyelembe venni, 
ugyanakkor a jól bevált módszereket sem kell a 
sutba dobni – figyelmeztet a finn könyvtárosok 
egyesületének elnöke. Könyvtári szakfolyóirat 
esetében alapkövetelmény, hogy a könyvtári 
területen dolgozó alkalmazottakat lássa el friss 
szakmai információval, miközben a könyvtáros 
kollégák közötti szakmai fórumot is biztosítja, 
egyben pedig képes arra, hogy más szakmai 
közösségek felé is nyisson. Ebben az irányban 
az első nagy lépés a folyóirat internetes megje-
lenése volt, valamint PR-célokat szolgáló kü-
lönszámok megjelentetése, amelynek célja új 
előfizetők és új olvasók megnyerése volt, akik 
nem tartoznak a szűkebben vett szakmai kö-
zönséghez.
A Kirjastolehtiről el lehet mondani, hogy kü-
lönböző, sokfajta érdeklődésű olvasóközönség 
igényeit is kiszolgálni képes szakkiadvány, noha 
természetesen elsősorban a szakma, a könyv-
tárügy legismertebb, fő szakmai orgánuma. 
Százéves története során mindig erősen kiállt 
a könyvtárügy mellett, önmagát mindig is a 
könyvtárosok legfontosabb szakmai kiadványá-
nak tekintette. A jövőben is legfontosabb céljá-
nak a magas követelményt, a minőségi tartalmat 
tekinti, és részt kíván venni a szakma jövőkép-
ének alakításában.

(Kránitz Lászlóné)
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267/2009

REYNA ESPINOSA, Felipe Rafael: Revista Biblio-
teca Universitaria : una década de evolución. – Bib-
liogr. In: Revista española de documentación cientí-
fica. – 32. (2009) 2., p. 105-114.
Res. angol nyelven

A Biblioteca Universitaria című mexikói folyóirat egy 
évtizedes fejlődése

Folyóirat -könyvtári

Az Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) által kiadott Biblioteca Universitaria 
című folyóirat új sorozatának immár tíz évfolya-
ma jelent meg. Az UNAM-é egész Latin-Ame-
rika legnagyobb egyetemi könyvtári rendszere, 
melyben 47 könyvtár, és 57 különféle gyűjte-
mény található.
„Házi” folyóiratuk első száma 1986-ban jelent 
meg, azzal a céllal, hogy a rendszerhez tartozó 
könyvtárak és könyvtárosok kommunikációját 
segítse. Az első évfolyamok szerény nyomdai és 
grafikai kivitelben, számonként 20-100 oldal kö-
zött változó terjedelemben jelentek meg. 1989-
ben jobb papírt, fűzést, tartalmi szerkezetet és 
ISSN számot kapott a lap, majd 1994-től (holott 
már színes borítója is volt) megjelenése három 
évig szünetelt. 1998-ban indult újra, félévenkén-
ti megjelenéssel, immár szerkesztve, a szerzők 
hovatartozását, a fontosabb cikkek rezüméjét is 
tartalmazva, képekkel, igényesebb kivitellel.
2000-ben szerkesztőbizottsága alakult, és az év 
közepétől kialakult a lap belső szerkezete: 4-5 
eredeti cikk (tanulmány), majd a „Könyvtárosa-
ink”, „Könyvtáraink” és „Az UNAM könyvtári 
rendszere számokban” című rovatok, ezt köve-
tően események és könyvek ismertetései, hírek 
és a könyvtáros-továbbképzések hirdetései al-
kotják az egyes számok tartalmát. A tartalom és 
a szerkesztés minőségét tekintve 2008-ra a fo-
lyóirat a Latindex 33 minőségi kritériuma közül 
31-nek felel meg.
Elektronikus formátumát először 1998-ban hoz-
ták létre, amely az 1989-1994 között megjelent 
20 szám tartalmát tette hozzáférhetővé HTML 

formátumban. Az új sorozat 3. évfolyamának 2. 
számától (2000) PDF-formátumban tették online 
hozzáférhetővé, majd a 7. évfolyam 2. számától 
(2004) ismét más online verziót alkottak, visz-
szatérve a HTML-formátumra, de kivonatokkal, 
bibliográfiával bővítve, könnyen hivatkozhatóvá 
téve az egyes cikkeket. Ez a változat a http://dgb.
unam.mx/revista/Revista%20online/revista.html 
címen érhető el. Az anyagban való keresésre az 
Atomz (http://atomz.com) keresőgépet találták 
alkalmasnak.
Az 1998-as 1. számtól a 2007-es 2. számig 107 
önálló tanulmány, összesen 262 dokumentum 
jelent meg, 255 mexikói, három az Egyesült 
Államokból, további egy-egy argentin, chilei, 
francia és német szerzőtől (a mexikóiak 89%-a 
az UNAM munkatársa). A dokumentumok 
34%-a könyvtár- és információtudományi tár-
gyú, 24%-a könyvtári és tájékoztató szolgál-
tatásokkal, 12%-a dokumentációs forrásokkal, 
11%-a információtechnológiával foglalkozik. 
Legkevesebb az információs rendszerekkel, az 
információ-használókkal, illetve az információ 
és a társadalom viszonyával foglalkozó írás (3, 
4, illetve 5%).
A folyóirat ingyenes terjesztésű az UNAM-on 
belül, de 2001 óta ajándék, illetve csere formájá-
ban más mexikói könyvtárakba, sőt, 16 amerikai 
és európai országba is eljut. A Google Scholar 
szerint a Biblioteca Universitariaban megjelent 
16 cikk összesen 36 hivatkozást kapott.

(Mohor Jenő)

268/2009

WOJCIECHOWSKI, Jacek: Światło w półmroku In: 
Bibliotekarz. – (2009) 5., p. 6-11.
Könyvtártudományi szakfolyóiratok és szakkönyvek 
kiadása Lengyelországban

Folyóiratkiadás; Könyvkiadás; Könyvtártudományi 
szakirodalom; Marketing
Minden szakmának szüksége van arra, hogy te-
oretikus alapjai írásos megfogalmazást öltsenek. 
Jelen állapotában azonban a könyvtártudományi 
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művek kiadása Lengyelországban nem tölti be a 
neki szánt szerepet. Ha valamit mégis kiadnak e 
szakterületről, akkor alacsony példányszámban. 
A szerző megalázó honoráriumban részesül, a 
mű terjesztésével senki nem hajlandó foglal-
kozni. A „civilizált” világban éppen ezért ma-
gánkiadókat hívtak életre e tudományos munkák 
terjesztésére.
Hasonló szerepet tölt be Lengyelországban a 
Lengyel Könyvtárosok Egyesületének Kiadója 
(Wydawnictwo SBP), amely az utóbbi időben, 
Janusz Nowicki vezetése alatt nőtte ki magát 
valóban professzionális kiadóvá, s bár kis cégről 
van szó, évente több tucatnyi könyvet, négy je-
lentős folyóiratot bocsátanak ki. A munkatársak 
lelkes hozzájárulása révén a terjesztés kérdése is 
megoldott. Ugyanakkor, miközben szembe kell 
nézni a kis kiadókat fenyegető veszélyekkel és 
a technológiai fejlődés teremtette kihívásokkal, 
problémát jelent a tudományos igényeknek meg-
felelő szakmai szövegek megalkotása, valamint 
hiány mutatkozik a tapasztalataikat, gondolata-
ikat papírra vetni hajlandó szerzőaspiránsok-
ból (főként a fiatalok körében, ami a kevéssé 
kecsegtető díjazásnak tudható be). Minőségi 
problémák ugyancsak felvetődnek, amin nem 
javít a recenzensek nemegyszer nem csekély 
mértékben elfogult hozzáállása. Mindezek el-
lenére a Lengyel Könyvtárosok Egyesületének 
Kiadója jól teljesít, főként a szakfolyóiratok te-
kintetében. Elsősorban a Przegląd Biblioteczny 
című érdemel említést, lévén ez a kiadvány az, 
amely a leginkább lépést tud tartani a külföldi 
szakfolyóiratokkal, bár – mivel nem angolul je-
lenik meg – nincs jelentős külföldi visszhang-
ja. A további három folyóirat: Bibliotekarz, 
Poradnik Bibliotekarza, Zagadnienia Informacji 
Naukowej.
Kicsit más a helyzet a könyvek terén. Egyfelől 
kevés valóban könyvtártudományi vonatkozású 
mű jelenik meg, másfelől míg egyes területeken 
(pl. szerzői jogok) hiány van szakírókból, addig 
a könyvtármenedzsment és -marketing témáját 
már tökéletesen kivesézték, és a szerző meglátá-
sa szerint fölösleges e tárgykörben újabb s újabb 
műveket megjelentetni.
A legnagyobb problémát mindamellett talán a 

befogadók hiánya jelenti. A 35 ezer lengyelor-
szági könyvtárban 110 ezer könyvtáros dolgo-
zik, ennek ellenére a legjobb könyvtártudományi 
munka példányszáma sem éri el az ezret. Sem a 
könyvtárosok, sem a könyvtári képzésben részt 
vevők nem olvasnak szakirodalmat. A könyv-
tárak – pénzügyi okokra hivatkozva – meg sem 
rendelik a szakfolyóiratokat. Egy felmérés tanú-
sága szerint a könyvtárosok jelentős része véli 
úgy, hogy egy könyvtárosnak semmihez sem kell 
értenie, s a kérdésre, hogy miért választották e 
hivatást, olyan válaszokat adnak, mint „szere-
tem a könyveket”, „közel esik a munkahelyem 
a lakásomhoz” stb. Mindezek ellenére 93 szá-
zalékuk nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen 
olvassa a Poradnik Bibliotekarzát, 65 százalé-
kuk pedig a Bibliotekarzt. Ha így volna, ezek 
példányszáma hatszorosa volna a mostaninak. 
Ezek szerint legalább szégyellik a válaszadók, 
hogy nem olvasnak szakirodalmat. A szerző sze-
rint a könyvtártudomány léte, fennmaradása egy 
szűk – s egyre szűkebb – szakmailag elkötelezett 
csoport szorgos munkájának köszönhető.
Elengedhetetlen mindamellett a technikai meg-
újulás, – a nyomtatott mellett – a digitális kiadás-
ra való áttérés, az elektronikus rendelés, előfi-
zetés lehetővé tétele. Az ilyen módon emelkedő 
költségek megtérülnek a hozzáférés megnöveke-
dése, a befogadói/olvasói kör bővülése révén.
A cikk szerzője úgy véli, nincs az a kolléga, 
aki megengedhetné magának, hogy közömbös 
legyen a felvázolt problémák iránt, mivel – így 
vagy úgy – minden könyvtáros érintett abban, 
hogy a hivatása gyakorlásához szükséges szak-
mai tudás megteremtődjön. Érdeke a szakmá-
nak ugyancsak, hogy a Lengyel Könyvtárosok 
Egyesülete képes legyen magát fenntartani, 
hogy a dédelgetett és sokszor sürgetően megfo-
galmazott tervekhez megfelelő pénzmag álljon 
rendelkezésre, ez pedig úgy valósulhat meg, ha 
mindenki támogatja az egyesületet, mégpedig 
azzal, hogy megvásárolja, megrendeli az általa 
kiadott folyóiratokat, könyveket akár a maga, 
akár a könyvtára számára.

(Dancs Szabolcs)
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Kutatás és termelés  
információellátása

Lásd 235, 239

Oktatás információellátása

Lásd 296

Közérdekû tájékoztatás

269/2009

LAS VERGNAS, Olivier – PROKHOROFF, Catherine: 
La cité des métiers de la Villette : un outil d’insertion 
professionnelle au sein d’une bibliothèque In: Bul-
letin des bibliothèques de France. – 54. (2009) 2., 
p. 50-55.
Res. angol, német és spanyol nyelven

A párizsi „Villette” városrész egyik könyvtárában mű-
ködő „Mesterségek városa” mint az elhelyezkedést 
segítő tanácsadó központ

Hátrányos társadalmi helyzetű olvasó; Igény; Közér-
dekű tájékoztatás; Pályaválasztási tanácsadás

A legelső „Mesterségek városa” (CDM) 1993-
ban nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára 
Párizs „Villette” városrészében szorosan karölt-
ve a „Tudomány és ipar városa” médiatárával 
és dokumentációs központjával. Ez utóbbinak 
mindig is kettős funkciója és célja volt: a le-
hető legszélesebb körben kiszolgálni a közön-
ség igényeit, és segítséget adni minden fontos 
szakmai, tudományos, munkával, tanulással és 
továbbképzéssel kapcsolatos kérdésekre. Ennek 
elérése érdekében állandóan bővítette kínála-
tát, újabb és újabb olyan szolgáltatást talált ki, 
amely a nagyközönség figyelmét felkeltheti. Így 
kapcsolatba lépett tizenkét tudományos hellyel, 

amelyekkel bilaterális szerződést kötött: ennek 
keretében minden fél vállalta a saját intézményé-
nek fejlesztését úgy, hogy közben a fent említett 
közös cél érdekében együtt dolgozzanak. Ebben 
a legújabb fejlesztések és technológiai rendsze-
rek mindig fontos szerepet töltöttek be. Annak 
idején még a Minitellel kezdtek, ma már olyan 
specifikus portáloké a főszerep, ahol magas 
szintű a tartalomszolgáltatás, amelyet a nagy-
közönséget leginkább érdeklő három fő irányba 
fejlesztenek.
Az első irány az, hogy a segítségért folyamo-
dóknak sokkal több tanácsot adnak, mint az-
előtt, mert kevesebb a gyors, rövid információt 
kérők száma. Az állást keresőkkel mélyebben 
foglalkoznak, tervet dolgoznak ki velük, az őket 
érintő továbbképzések minden lehetőségét, sze-
mélyi, tárgyi, anyagi költségeit számba veszik. A 
„könyvtáros” tevékenysége ilyenkor elsősorban 
abból áll, hogy mintegy útmutatót adjon a munka 
világába való visszatéréshez az ehhez szükséges 
összes szakmai stratégiával.
A második irány az, hogy kis csoportokban, 
mintegy klubfoglalkozásokon találkoznak a fel-
használókkal. Bemutatják nekik a „Mesterségek 
városa” információforrásait, azok használatát, 
mindent, ami a munka világához kötheti őket. Az 
animátorok, tanárok, könyvtárosok havi rend-
szerességgel szervezik ezeket a foglalkozásokat 
– néha az éppen ott lévő gyakornokok segítségé-
vel – a speciális csoportok, fiatal diplomások, 45 
évnél idősebbek stb. számára. Hogy a szakmai 
hozzáértés még hangsúlyosabban jelen legyen a 
könyvtár/médiatár berkeiben, kedd esténként és 
bizonyos szombatokon szakértők, tanácsadók is 
a kérdezők rendelkezésére állnak.
A harmadik irányvonalat a hibrid státuszú, va-
gyis az éppen munkanélkülivé váló, a lejárt és 
meg nem hosszabbított szerződésű, egy sze-
mesztert kihagyó, évismétlő, keresztfélévet új-
ból kezdő és jelenleg várakozó, félállást kereső 
személyekkel való foglalkozások adják.
A „Mesterségek városa” tehát mindenre nyitott, 
egyénileg foglalkozik mindenki problémájával, 
ám a sok egyedi eset elemzésével, összevetésé-
vel meghatározhatóvá válnak azok a dokumen-
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tációs irányok is, amelyeket érdemes fejleszteni 
a minél hatékonyabb segítségnyújtás érdekében. 
Ezért a munkajogot, az egyének szociális ellátá-
sát és lehetőségeit érintő adatbázisok, források 
igen keresettek. Jól érzékelhető ez a szám ada-
tok ból: 2008-ban a „Mesterségek városában” 
126 ezren fordultak meg, közülük 103 ezren 
azért, hogy a dokumentációs szolgáltatásokat – 
az adatbázisokat, CD-ROM-okat, speciális új-
ságokat, folyóiratokat és a csak itt megtalálható 
speciális segédleteket – igénybe vegyék. E fel-
használók körülbelül 18 százaléka a szaktanács-
adókat is felkereste. Ez utóbbiak több mint a fele 
nő volt, 18%-uk 26 évnél fiatalabb. 53% Párizs-
ban, 43% Párizs környékén él. 41 ezer személy 
vett részt az esti foglalkozásokon, és 296 ezren 
látogatták a médiatár által kínált weboldalt.
Ma már majdnem harminc ilyen „Mesterségek 
városa” létezik Franciaországban, de csak ez az 
egy működik dokumentációs központ kerete-
in belül, kiaknázva annak minden lehetőségét, 
hogy információval lássa el a hozzá fordulókat. 
A többi hasonló ugyancsak helyi kezdeménye-
zés szülötte, a szociális, szakmai és mindenféle 
igény keveréke. Helyzetük nehéz, mert meg kell 
küzdeniük az aktuális állami politikai érdekek-
kel éppúgy, mint a megyei és a helyi hasonló 
gondokkal.

(Pajor Enikő)

270/2009

YON-CASSAT, Françoise – LOPEZ, Caroline: 
Prisme, au service des demandeurs d’emploi et 
des créateurs d’entreprise : un pôle de ressources 
et d’information sur le monde de l’entreprise à la 
BnF In: Bulletin des bibliothèques de France. – 54. 
(2009) 2., p. 56-58.
Res. angol, német és spanyol nyelven

Prisme, a francia nemzeti könyvtár üzleti informáci-
ós szolgáltatása álláskeresőknek és vállalkozóknak

Közérdekű tájékoztatás; Nemzeti könyvtár; Tájékoz-
tatás -közgazdasági

A mai információkeresés gyakran irányul egy-
részt munkahelykeresésre, másrészt a különféle 
üzleti vállalkozások létrehozásához szükséges 
piaci információkra. Ebben igyekszik segítséget 
nyújtani a francia nemzeti könyvtár (BnF), ahol 
a szociális alapon üzleti információra szorulók 
számára speciális állományegységeket hoztak 
létre gazdasági folyóiratokból, adatbázisokból, 
internetes helyekből. Foglalkozások keretében 
tanítják meg a felhasználókat a sikeres önélet-
rajz és bemutatkozó levél megírására, szakmai 
tesztek kitöltésére, az önéletrajzok internetes 
elhelyezésére, az önálló munkavégzésre.
A legnagyobb gondot az okozza, hogy egy olyan 
dokumentációs háttérrel kell megválaszolni a 
felmerülő referensz kérdéseket, amely tudatosan 
gondozott és fejlesztett ugyan, de mégsem képes 
már az egyre specializáltabb üzleti információs 
igényeket kielégíteni. A Sanghajban létrehozan-
dó sajtbolt perspektívái, a romániai gyógyszer 
laboratóriumok címlistája, a csak biotermékek-
kel dolgozó styliste… és hasonló kérdések csak 
kissé érintik a francia könyvtárak hagyományos 
állományát és gyakorlatát. A francia nemzeti 
könyvtár PRISME=„a világ üzleti informá-
cióforrásainak kiindulópontja” szolgáltatása 
azonban meg akar felelni továbbra is az 1996-
ban kitűzött célnak: megőrizni a gyűjtött anyag 
enciklopédikusságát, ugyanakkor megfelelni a 
felmerülő új igényeknek.
A Francois Mitterand Könyvtár minden 16 év 
feletti látogatója használhatja a PRISME be-
szerzésen alapuló hagyományos és elektronikus 
dokumentumokból álló állományát. A nyomta-
tott anyag az üzleti információ nagyon költsé-
ges, limitált kiadású, vagyis szürke irodalmát 
(a speciális üzleti vállalkozások évkönyveit, 
beszámolóit stb.) fedi le tematikus csoportok-
ban. Ezeket egészíti ki a nyomtatott sajtó széles 
skálája. Az elektronikus anyagban céginformá-
ciók, piaci információk, adatbázisok és minden 
egyéb üzleti-vállalkozói információforrás meg-
található nemcsak Franciaországra, hanem más 
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országokra vonatkozóan is földrajzi elrendezés 
szerint. Mindezek a jogi–gazdasági–politikai 
irodalmat is tartalmazó olvasóteremben talál-
hatók. Akkor mire is való és mi szerepe van itt 
az üzleti mediációnak?
Leginkább az, hogy azok a vállalatok, amelyek 
ritkán használják a könyvtárat, csakis a „kultu-
rális” jelzővel tudják illetni ezt az intézményt, 
amellyel szemben előítéleteik vannak, hiszen 
véleményük szerint csak a régi könyvek és 
kéziratok gyűjtőhelye lehet, amelyet elsősor-
ban kutatók használnak, tehát nincs mit keresni 
ebben egy vállalkozónak. Ezt a felfogást csakis 
a könyvtár változtathatja meg, és ez valójában 
meg is történik az első látogatás alkalmával. Az 
igazi gond ezután jön: a könyvtárhasználathoz, 
adatbázisokhoz nem szokott felhasználó elvész 
az információk és a technikai eszközök árada-

tában, az OPAC-ok ismeretlen nyelvében, ez-
által képtelen egyedül hozzáférni az őt érdeklő 
információhoz. Ekkor lép feléjük segítően a 
BnF a saját könyvtárosaival és azzal az egész 
gazdasági/üzleti hálózattal, amelynek tagjaival 
partneri kapcsolatban áll, hogy az üzleti infor-
mációk könnyen elérhetőek legyenek. A tőzs-
de, a kereskedelmi kamarák, a szakkiadók, a 
gazdasági tanácsok és tanácsadók szervezetei 
mind rendelkezésre állnak. Ezután egy alapos, 
minden egyszerűnek látszó kérdésre kiterjedő 
(pl. mi az hogy jelzet?) felhasználóképzés kö-
vetkezik, amelyben lépésről-lépésre megtanítják 
a felhasználókat a rendelkezésükre álló informá-
ciók megkeresésére. Eddig két ilyen év telt el és 
2008 végéig már 250 ember vett részt ezeken a 
sikeres foglalkozásokon.

(Pajor Enikő)

„kortalan” könyvtárépület ráadásul küllemében 
is azt sugallta, hogy éppen tegnap épült. Egy épí-
tészetileg is „zöld” könyvtár építésénél jobban 
nem is lehet hitet tenni a fenntarthatóság esz-
méje mellett. Az American Libraries körkérdést 
intézett az ország könyvtáraihoz, hogy milyen 
környezetbarát megoldásokkal élnek. Ebből sze-
mezget a cikk jó gyakorlatokat.
Az arkansasi Fayetteville könyvtár a 2004-es 
átadása óta folyamatosan válik egyre kör nye zet-
barátabbá. Ebben a legnagyobb mérföldkő 2008 
végén történt, amikor az internet-és az OPAC 
eléréshez kihelyezett 36 számítógépet cserélték 
le vékony kliens technológiával üzemelő munka-
állomásokra. Hogy még többet spóroljanak vele, 
a gépeket úgy programozták, hogy automatiku-
san kapcsolódjanak ki zárás után. A következő 
feladat a szerverek energiatakarékosabb blade 
szerverekkel való felváltása lesz. Ezek a fej-
lesztések összesen 66%-os energiamegtakarítást 
fognak eredményezni.

Vezetés, irányítás
Általános kérdések

271/2009

URBANSKA, Wanda: A greener library, a greener 
you In: American libraries. – 40. (2009) 4., p. 52-55.

A zöldebb könyvtár: példák az Egyesült Államokból

Ergonómia; Gazdaságosság -könyvtárban; Környe-
zetvédelem -könyvtárban

Az Egyesült Államokban már a nyolcvanas évek-
ben építettek kifejezetten környezetbarát könyv-
tárakat. Ilyen volt a Mount Airy Városi Könyvtár, 
amely építészeti sajátosságaival, a napenergia 
hasznosításával, valamint a természetes fény 
maximális kihasználásával hatod annyi energiát 
fogyasztott, mint egy másik hasonló épület. A 
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közkönyvtár nem csak pénzt spórolt meg, de 
elérte, hogy egész nap rendelkezésre álljanak a 
takarítók, ha bármi váratlan történik. Ráadásul 
így a könyvtár saját takarítógépet is választhatott 
(természetesen a „legkörnyezetbarátabbat”).
A könyvtárosok maguk is tehetnek a saját öko-
lógiai lábnyomuk kisebbítéséért, azzal, hogy 
rövidebb utakra nem ülnek autóba, illetve ke-
rékpárral vagy gyalog járnak munkába.

(Tóth Máté)

Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

272/2009

RICHTER, Vít: Benchmarking knihoven. –  A Po-
zsony ban 2008. szeptember 23-án „Teljesítmény-
mé rés és benchmarking a könyvtárakban” címmel 
meg rendezett konferencián elhangzott előadás 
szer kesztett változata. – Megjelenet a Čtenář 2009. 
2. számában is (p. 43-48.) In: ITlib. – 12. (2008) 4., 
p. 36-41. : ill.
Könyvtári benchmarking

Hatékonyság; Munkaszervezés; Normatívák, muta-
tószámok; Statisztika
Mi a benchmarking? Az angol szótár szerint 
mércét, szintjelzést, teljesítménymérést jelent. 
A menedzsmentben szabványt, összehasonlítást 
és folyamatértékelést jelöl. Könyvtári területen 
a benchmarking a könyvtárak teljesítményének 
és tevékenységének kölcsönös összehasonlító 
módszerét, a könyvtári tevékenység legjobb 
eredményeinek elérését jelenti.
Kereskedelmi területen a benchmarking mód-
szert a 70-es évek végén a Xerox cég alkal-
mazta elsőként. Ma már a szolgáltatásokban, 
könyvtári területen is alkalmazzák. Legközis-
mertebb könyvtári alkalmazása a német BIX 
rendszer (Der Bibliotheksindex), amely nyilvá-
nos és speciális, főként felsőoktatási könyvtárak 

A Houstoni Városi Könyvtár energiatakarékossá-
gi kampányt indított, amelyben a 42 szolgáltató-
hely verseng egymással. Legalább 10%-os meg-
takarítást kívánnak elérni olyan fejlesztések-
kel, mint a fűtésrendszer és a klíma lecserélése 
olyanra, amely kikapcsol zárás után, a használa-
ton kívüli fogyasztóegységeket kihúzzák a kon-
nektorból, vagy csak egyszerűen lekapcsolják 
maguk után a villanyt.
A papírfelhasználás csökkentése (kétoldalas 
nyomtatás, a nyomtatás visszaszorítása, a nyom-
tatottról az elektronikus hírlevelekre való át-
térés), a papír újrafelhasználása és újrahasz-
nosítása szintén fontos lépések a könyvtár 
környezetbarátabbá tételére. Néhány könyvtár-
ban a papírt, amelynek az egyik oldalára nyom-
tattak, felvágják és kiteszik a tájékoztatópult-
ra jegyzetpapírnak. A könyvek selejtezésekor 
eltávolítják a borítót, hogy lehetővé váljon a 
nyomtatott lapok újrahasznosítása. Az is fontos, 
hogy a papír újrahasznosításával párhuzamosan 
a könyvtár maga is újrahasznosított alapanyag-
ból készült termékeket vásároljon (WC-papír, 
fénymásolópapír, kéztörlő).
A Chicagói Városi Könyvtár Al Gore „Kelle-
metlen igazság” című filmjének hatására indí-
totta az „Olvass zölden, élj zölden” programját, 
amelynek keretében ismeretterjesztő progra-
mokat szerveznek. Emellett azonban aktívan is 
tesznek a globális felmelegedés ellen. Mind a 
79 fiókkönyvtárában van használtelem-gyűjtő, 
a főkönyvtárban pedig szelektív hulladékgyűj-
tő sziget.
A Mount Airy Városi Könyvtár – a felesleges-
sé vált anyagok újrahasznosítását propagálan-
dó – egy folyóirat–cserebere pultot működtet, 
ahova bárki hozhat megunt folyóiratokat és 
vihet helyettük másikat. A szemét mennyiségé-
nek visszaszorítása újabb lehetőség a könyvtár 
zöldebbé tételére. A rendezvényeken az eldob-
ható műanyag poharak helyett újrahasznosított 
papírból készültek használata, a papírtálca he-
lyett pedig porcelántányérok használata szintén 
környezetbarátabbá teszi a könyvtárat.
Az éjszakai takarítás lemondásával és saját ta-
karítószemélyzet felvételével a Fayetteville-i 
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számára készült, 250-nél több német könyvtár 
részvételével.
A német projekt inspirálta a cseh nemzeti könyv-
tár benchmarking projektjét 2005-ben. A mód-
szer folyamata 5 lépésben foglalható össze:

a könyvtár saját teljesítményének és helyze-1. 
tének elemzése,
a kölcsönös összehasonlításhoz könyvtárak 2. 
kiválasztása,
az eddigi eredmények összehasonlítása, a 3. 
gyengeségek és erősségek azonosítása,
változás a tevékenységekben, új folyamatok 4. 
és tapasztalatok kihasználása,
az eddigi eredmények mérése, a változások 5. 
hatékonyságának megállapítása.

A benchmarking könnyen azonosíthatóvá teszi a 
könyvtár tevékenységének gyenge és erős pont-
jait, és folyamatos javításra ösztönöz. A projekt 
résztvevői együttműködhetnek, új tapasztalatok 
szerzésére nyílik lehetőségük. A projektbe be-
lépő könyvtárak válogatott statisztikai adatokat 
szolgáltatnak. Összességében 26 különböző, a 
saját tevékenységüket jellemző adatot, amelyek-
ből 23 a kötelező statisztikai adatszolgáltatás 
körébe tartozik, mindössze 3 attól eltérő fordul 
elő: a 15 éven aluli gyermekek száma a telepü-
lésen, elektronikus információforrások licencei a 
könyvtárban, a település teljes költségvetése.
A kölcsönös összehasonlítást 31 (három alapcso-
portba sorolt) indikátor alkalmazásával végzik. 
Az első csoportba tartozó mutatók a könyvtári 
tevékenység feltételeit jelzik: pl. ellátottsági 
adatok, az állomány megújulási aránya, az 1000 
lakosra jutó periodika, internet-hozzáférés, alap-
terület, tanulóhely, munkatársak aránya, heti 
nyitvatartási órák száma, a könyvtári és a tele-
pülési költségvetés aránya.
A második csoport indikátorai a használók és 
szolgáltatások körét érintik. Potenciális és va-
lós használói arányok, 15 éven aluli haszná-
lói arányok, egy lakosra jutó hagyományos és 
virtuális látogatások száma, internet-látogatók 
aránya a teljes látogatói számhoz viszonyít-
va, regisztrált használók kölcsönzései, a gyűj-
temény forgási sebessége, kulturális akciók 
és képzési tevékenységek 1000 lakosonként, 
internetszolgáltatások.

A mutatók harmadik csoportja a finanszírozás, 
költségek, hatékonyság köré szerveződik: egy 
lakosra jutó gazdasági mutatók, lakosonkénti 
beszerzési keret, licencbeszerzési keret, a gyűj-
teménybeszerzéshez kapcsolódó költségek sze-
mélyi kiadásokkal és azok nélkül, szerzett támo-
gatások, pályázati források, önrész biztosítása.
Az összehasonlítás a könyvtárak között nagyság-
rendi kategóriák, típusok megállapításával tör-
ténik, a lakosságszám szerint (501-1000, 1001-
3000, 3001-5000, 5001-10000, 10001-20000, 
20001-40000 és 40000 feletti lakosú települések, 
megyei könyvtár városi funkcióval és megyei 
könyvtár városi funkció nélkül).
A kölcsönös összehasonlítást táblázatos formá-
ban, az adott adattípusok egymás mellé helye-
zésével végzik. Az adatok jelzik az eltéréseket, 
amelyeket az országos átlaghoz is lehet viszonyí-
tani, de ez nem feltétlenül jelent pontos és hiteles 
mércét. Az értékeket 1-5-ig futó skálán értékelik, 
az iskolai jegyek szerint. A benchmarking folya-
mata a mennyiségi összehasonlításokra épül, a 
statisztikai adatok kiindulási pontul szolgálnak a 
kölcsönös összevetéshez, de lehetnek korlátaik. 
Csehországban a benchmarking projektbe eddig 
több mint 90, különböző nagyságú könyvtár 
kapcsolódott be, amelyek teljesítménye a 2006 
és 2007-es adatok alapján elemezhető, össze-
hasonlítható.

(Prókai Margit)

273/2009

WILLER, Mirna [et al.]: Selective archiving of web 
resources : a study of processing costs. – Bibliogr. 
In: Program. – 42. (2008) 4., p. 341-364.

Webes források válogató archiválása: a feldolgozási 
költségek vizsgálata

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Költségelemzés; 
Megőrzés; Nemzeti könyvtár; Számítógép-hálózat

A tanulmány célja, hogy felbecsülje Horvátor-
szág Nemzeti és Egyetemi Könyvtárában a hor-
vát webes források feldolgozásának, valamint 
szolgáltatása kifejlesztésének és fenntartásának 
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költségeit, elemezze a feldolgozás jelenlegi 
szervezetét és munkafolyamatait, és javításukra 
javaslatot tegyen.
Az értékelési időszak két hónapig tartott, ami 
alatt a személyzet tagjai percre pontosan figyel-
ték feladataikat. Az eredményeket összehasonlí-
tották az ausztrál nemzeti könyvtár ugyanilyen 
gyakorlatával és a horvát nyomtatott kiadványok 
katalogizálási költségeivel.
A webes források feldolgozásának beható elem-
zése a feladatok kiegyensúlyozott leírását és a 
munkatársak közötti megosztását mutatta, a je-
lenlegi munkafolyamat megfelel a webes forrá-
sok hatékony feldolgozása követelményeinek. 
Általános megállapítás, hogy az új tételek ar-
chiválására ugyanannyi időt fordítottak, mint a 
már archivált dokumentumok ellenőrzésére és 
karbantartására, amit a webes források tulajdon-
ságainak változása, az URL-ek instabilitása és a 
technológia változása okoz. Az összehasonlító 
elemzés azt tükrözte, hogy az ausztráloknál ke-
vesebb idő ment el a begyűjtés során az azono-
sításra, kiválasztásra és a kiadói kapcsolatokra, 
a minőségbiztosításra és az archiválási esetekre, 
mint a horvátoknál. Gyakorlatilag ugyanannyi 
időt fordított mindkét intézmény a katalogizá-
lásra. A nyomtatott kiadványok feldolgozásával 
egybevetve az derült ki, hogy a nyomtatottak ka-
talogizálása jóval kevesebb időt igényel.
A tanulmány fő értéke, hogy felhívja a web vá-
logató archiválásával foglalkozó intézmények 
vezetőinek figyelmét a költségek és szolgál-
tatások felbecsülésére, tekintettel arra, hogy a 
könyvtárak jogszabályban rögzített kötelezett-
sége a webes nemzeti kulturális örökség meg-
őrzése a jelenlegi és jövőbeni használói igények 
kielégítése érdekében.

(Autoref.)

Lásd még 233

Személyzet

274/2009

ATTEBURY, Ramirose Ilene: The personal question : 
revisiting the issue of our online presence and job 
hunting In: College & research libraries news. – 70. 
(2009) 4., p. 220-221.

Személyes kérdések. Közösségi oldalak és álláske-
resés

Munkabér, alkalmazás; Személyzet

„Na, és mit szólna a férje, ha Ön megkapná ezt 
az állást?” – tette fel a pályázónak a váratlan 
kérdést egy könyvtáros kolléga a hosszú proce-
dúrát követő, és addig sikeresen zajló állásinterjú 
vége felé. Az ifjú detektív büszkén dicsekedett 
a megdermedt jelöltnek – aki akkor már fél éve 
nem váltott szót különélő házastársával –, hogy 
megnézte profilját a MySpace-en, innen tudja, 
hogy férjezett. Lehetne ezt egyszeri esetnek, 
egy rosszmodorú ifjonc hibájának tekinteni, ha 
az ilyen „intimpistáskodás” nem fordulna elő 
egyre gyakrabban. Holott világosnak kéne len-
nie, hogy ugyan hatékony lehet a pályázóknak 
a neten történő „lekáderezése”, de nem igazán 
etikus. Tudjuk, hogy a családi állapotra, fajra, 
korra, nemi hovatartozásra, vallásra vonatkozó 
kérdések egy állásinterjú során egyenesen tör-
vénybe ütközők. Ám kerülő úton mindenféle 
információra szert lehet tenni. Egy felmérés ta-
núsága szerint a személyzetisek és fejvadászok 
több mint 80%-a próbál személyes adatokhoz 
jutni az állásra jelentkezőkről a világhálón foly-
tatott nyomozással.
Való igaz, hogy a virtuális világban való meg-
jelenés körültekintést és józanságot igényel, és 
gyermekeinket sem győzzük elégszer figyel-
meztetni, hogy óvatosan bánjanak a magukról 
(és családjukról) szóló információk közrea-
dásával. Ugyanakkor azt is tudomásul kelle-
ne venni, hogy mindenkinek van privát élete, 
mely elkülönül a munka világától, és ezt illik 
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és kívánatos tiszteletben tartani. Más dolog, ha 
a jövendő munkáltatóm véletlenül meglát, ami-
kor bemegyek egy boltba vagy videotékába, és 
más, ha szándékosan utánam jön, kifejezetten 
azért, hogy megnézze, mit veszek, vagy milyen 
filmet kölcsönzök ki. Ugyanígy nem célraveze-
tő és nem etikus messzemenő következtetéseket 
levonni például egy közösségi hálón megjelenő, 
tengerparti fürdőruhás képből, mivel annak sem-
mi köze az adott személy munkához való viszo-
nyához. A munkára való alkalmasság megálla-
pításának legális és etikus eszköze a pályázati 
eljárás, a személyes interjú.

(Fazokas Eszter)

275/2009

ELEPOV, Boris Stepanovič – KRÛČKOVA, Elena Mi-
haj lovna : Kompetentnost’ i kompetencii biblio tečnogo 
specialista : kak i začem ih ocenivat’. – Bibliogr. 15 
tétel In: Bibliotekovedenie. – (2009) 3., p. 117-124.

A könyvtári szakember hatásköre és hozzáértése: 
hogyan és miért értékelendő?

Könyvtárosi hivatás; Személyzet; Terminológia

A 3. évezred elején sok szakmai közösség ismer-
te fel, hogy a szervezet jövőjét az befolyásolja, 
mennyire tud alkalmazkodni az egyre gyorsuló 
és bonyolultabbá váló változásokhoz. A vezető 
hely megszerzése a szervezet belső erőforrása-
inak és sajátosságainak hasznosításától függ, 
mivel ezek jelentik a növekedésnek és a verseny-
helyzetben hasznosítható előnyöknek az alapját. 
Az erőforrás alapú szervezetépítési elmélet sze-
rint ezek az egyedi stratégiai pozitívumok kerül-
nek a stratégiai fejlesztési tervek kidolgozásakor 
az első helyre. Minden szervezet a minőségi 
szempontok szerint pénzügyi, fizikai (anyagi) 
és szellemi (emberi, szervezeti) csoportba sorol-
ható termelési erőforrások összessége. Mivel az 
intellektus és a tudás eleve személyes, hordozója 
az egyes ember és a szervezet kollektívája, fon-
tossá vált a munkatársak szakmai kompetenci-
ájának meghatározása és értékelése.

Az Oroszországi Könyvtári Egyesület A köz-
könyvtárak tevékenységének szabványmodell-
je c. dokumentumban rögzítette álláspontját, 
a szakmai kompetenciák jellemzését mind-
össze egy mondatban foglalva össze. Javas-
latot tett a kulcskompetenciák feltárására és 
könyvtárosképzési modellek kidolgozására. 
Először azonban a fogalmakat kell tisztázni: a 
kompetencia (competency, hozzáértés) fogalom 
a 16. században jelent meg, de csak az 1990-es 
évek végén kezdték széles körben használni. 
Az amerikai értelmezés szerint a kompetencia a 
viselkedési jellemzőkkel függ össze, képzéssel 
és fejlesztéssel alakítható. A brit megközelítés 
a tevékenységre összpontosít, a kulcsszerepet a 
szakmai szabványok játsszák, amelyeket kom-
petenciákra bontanak. A kontinentális európai 
országokban is eltérő a felfogás, Franciaország-
ban például a két végletet az általános szemé-
lyiségvonások és az egyedi képességek jelentik. 
A legteljesebb a többdimenziós megközelítés, 
mivel a fogalom következetes és ellentmondás 
nélküli meghatározását teszi lehetővé.
Oroszországban az 1990-es évek közepétől kül-
földi szakirodalomból ismerték meg a fogalma-
kat. A „kompetencia” szót többféleképpen for-
dítják oroszra, keresik a kapcsolatot a hozzáértés 
(kompetencia) és a hatáskör (kompetentnost’) 
fogalmak között; egyesek szerint a kettő ugyan-
azt jelenti. A nyugati és az orosz kompetencia-
modellek tartalmukban is észrevehetően eltérő-
ek, amit a nemzeti kultúra és az ország gazdasá-
gi helyzetének sajátosságaival magyaráznak. A 
szerző álláspontja szerint a hatáskör a könyvtáros 
által az adott munkakör betöltéséhez szükséges, 
a feladatok és a folyamatok leírását tartalmazó 
szakmai szabványok összessége, a hozzáértés 
pedig a könyvtáros szellemi erőforrása.
A kompetenciák szorosan összefüggnek a tech-
nológiai feladatokkal és a munkakörökkel. 
Megvalósul a „hatékony munka – a munkaköri 
feladatok sikeres megoldása – a könyvtár sze-
mélyzeti igényének teljesülése” lánc. A könyvtár 
szintjén ez a meglévő humán erőforrás, a mun-
katársak lehetőségei és ismeretei, a szakemberek 
iránti igény értékelését tartalmazza, az adott hu-
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mán erőforrás összevetését a könyvtár szervezeti 
felépítésével. Az eredmény megmutatja, hány 
munkatárs felel meg a könyvtár stratégiájának, 
hányat kell átképezni, elküldeni vagy felvenni.
A kompetencia-irányítási rendszer szakaszai: 
a kompetenciák modellezése, fontosságuk sze-
rinti rangsorolásuk, értékelés az egyes munka-
társak szintjén, a változások követése. Célsze-
rűnek látszik a kompetenciák szintekre osztása 
megnyilvánulási fokuk (negatív, értési, alap-, 
tapasztalati, szakértelmi) szerint. A szintek szo-
rosan összefüggnek a szakemberek tudás- és 
képességszintjével. A szakmai kompetenciák 
rendszerének kialakítása két feladatot foglal ma-
gában: legyen a rendszer egyszerű és kényelmes; 
a könyvtári szakemberek vegyenek részt a szak-
mai kompetenciák modellezésében. A könyvtá-
rakban jelenleg szintek szerinti, funkcionális és 
testületi kompetenciák léteznek. A kompetenci-
ák használatáról a könyvtár dönt.

(Viszocsekné Péteri Éva)

276/2009

KILÁROVÁ, Iveta: Analýza vekovej, kvalifikačnej a 
mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc : výsledky 
prieskumu In: Knižnica. – 10. (2009) 4-5., p. 9-35. : 
ill., 11 táblázat, 8 grafikon
Res. angol nyelven

A könyvtári szakalkalmazottak életkori, képzettsé-
gi és jövedlemi struktúrájának elemzése: kutatási 
eredmények

Felmérés; Képesítés; Munkabér, alkalmazás; Sze-
mélyzet
2007-ben a szlovák nemzeti könyvtár könyvtá-
ri rendszerrel foglalkozó osztálya valamennyi 
könyvtártípust (tudományos, felsőoktatási, szak- 
és köz-) érintő felmérést végzett a könyvtáro sok 
életkorával, képzettségével és jövedelmével kap-
csolatos összefüggések feltárására. Az 1997 és 
2002 között végzett hasonló kutatások szerint 
átlagosan magas életkor (45 év) és alacsony bér 
jellemzi a közkönyvtárak szakalkalmazottait. A 
most vizsgált könyvtárak száma összesen 317, 

a megkérdezett munkatársak száma 1724, ebből 
1605 nő és 119 férfi volt.
A jelenlegi kutatási eredmények szerint a nemek 
megoszlásában valamennyi könyvtártípusban 
erőteljes elnőiesedés jellemző. A férfiak aránya 
átlagosan mindössze 6%. A szlovák könyvtárak-
ban a dolgozók átlagéletkora magas, az össze-
sített eredmények szerint 47 év (az átlagéletkor 
a könyvtárak többségében 50 év fölötti, és csak 
elvétve fordul elő 40 év fölötti átlagéletkor). Ez 
a korábbi kutatási eredményhez képest is emel-
kedést mutat.
A 10 évnél hosszabb könyvtárosi praxis a tudo-
mányos és felsőoktatási könyvtárak dolgozói-
nál 2/3-os, a szakkönyvtárakban 1/3-os, a köz-
könyvtárakban pedig 80%-os arányban jellemző. 
Ez egyrészt stabil, kipróbált kollektívát jelent, 
másrészt azonban azt is tükrözi, hogy a kollek-
tívákat nem megfelelően újítják meg fiatalok-
kal. Ezt erősíti a felmérés szerint a 30 év alatti 
korosztálynak a rendkívül alacsony részaránya 
a könyvtárakban (a tudományos könyvtárakban 
15%, a felsőoktatásiakban 8,4%, a szakkönyv-
tárakban 9,5%, a közkönyvtárakban csupán 
5%). Rendkívül kedvezőtlen a 30 év alatti és 
50 év feletti dolgozók aránya a könyvtárakban. 
A szlovák könyvtárakban az elöregedés, a fiatal 
munkatársak alacsony aránya és más foglalko-
zási területre való fluktuációja jellemző, ami a 
könyvtáros szakma igényes feladatainak teljesí-
tésében komoly problémát okozhat.
A képzettségi struktúrára az egyes könyvtártí-
pusokban összességében jellemző a középfokú 
könyvtáros végzettségűek nagy aránya, a tudo-
mányos könyvtárakban a munkatársak 1/5-e, a 
felsőoktatásiakban 1/3-a, a szakkönyvtárakban 
1/6-a, a közkönyvtárakban 2/3-a rendelkezik 
legmagasabb fokozatként ilyen végzettséggel. 
Viszonylag alacsony a felsőfokú végzettségűek 
aránya (a BA alapképzéstől a doktori fokozatig), 
a tudományos könyvtárakban 16%, a felsőokta-
tásiakban 14%, a szakkönyvtárakban 8%. Ösz-
szességében a felsőfokú képzettség, mint legma-
gasabb végzettség 50%-os arányban jellemző a 
tudományos, felsőoktatási, és szakkönyvtárak 
dolgozóira. A közkönyvtárakban a munkatársak 
75%-ának a középfokú iskolai végzettség a leg-
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magasabb képesítése.
A fizetési osztályokba való besorolás jellemzően 
a képzettségi szintnek megfelelő, vagyis átlago-
san a 8. fizetési osztályba kerültek legtöbben, az 
összes 13-ból. A válaszadók valamennyi könyv-
tártípusban rendkívül jó számítógépes ismere-
tekkel rendelkeztek, egyedül a táblázatkezelő 
program ismeretében és az ECDL vizsga tekin-
tetében voltak hiányok, vannak tartalékok.
A cikk végén a szerző javaslatokat fogalmaz 
meg a szlovák könyvtárak helyes személyzeti 
struktúrájára vonatkozóan.

(Prókai Margit)

277/2009

MATHEWS, Janie M. – PARDUE, Harold: The pres-
ence of IT skill sets in librarian position announce-
ments. – Bibliogr. In: College & research libraries. 
– 70. (2009) 3., p. 250-257.
Információtechnológiai ismeretek feltüntetése a 
könyvtári álláshirdetésekben

Információtechnológia; Képesítés; Munkabér, alkal-
mazás
Milyen készségekre van szükségük a könyv-
tárosoknak a mai, Google által uralt, minden-
re kiterjedő, azonnali információk világában? 
Gyakorlati példákból tudható, hogy egyre szé-
lesebb körű információtechnológiai (IT) isme-
retekre tesznek szert. A cikk a munkáltatók által 
lényegesnek vélt IT-készségeket vizsgálja az 
Amerikai Könyvtáros Egyesület (ALA) online 
állásportáljának (JobList) véletlenszerűen kivá-
lasztott hirdetései alapján egy öthónapos idő-
tartamban. A vizsgálat kimutatta, hogy komoly 
igény mutatkozik a webfejlesztésre, a projekt-
menedzsmentre, a rendszerfejlesztésre és rend-
szeralkalmazási ismeretekre. Mindez arra utal, 
hogy a könyvtárosok jelentős haladást értek el 
az IT-ismeretek elsajátításában. Ez a tendencia 
számos izgalmas kérdést vet fel a könyvtárosi 
hivatással és identitással kapcsolatban.

(Autoref.)

278/2009

PARK, Jung-ran – LU, Caimei – MARION, Linda: 
Cataloging professionals in the digital environment : 
a content analysis of job descriptions. – Bibliogr. In: 
Journal of the American Society for Information Sci-
ence and Technology. – 60. (2009) 4., p. [844]-857.

Katalogizálók munkaköri leírásának vizsgálata: mi-
lyen készségeket igényel a digitális környezet?

Feldolgozó munka; Felmérés; Könyvtáros -felsőfo-
kú; Munkakör

A tanulmány a katalogizálóktól elvárt felada-
tokról és készségekről vázol fel képet. Számba 
veszi azokat az új szerepeket és kompetenciákat, 
amelyek a digitális környezetben merültek fel, és 
összehasonlítja ezeket a hagyományos katalogi-
zálási szabványokkal és gyakorlattal kapcsolatos 
ismeretekkel. Az AutoCat levelezőlistán 2005-
2006-ban megjelent 349 álláshirdetés tartalmát 
elemezték. Többváltozós cluster technikát és 
többdimenziós skálázást alkalmaztak az ada-
tok elemzése során. A munkakörök, az elvárt 
és preferált képesítés/készségek és feladatok 
vizsgálata rávilágít arra a jövőbeni szerepre, 
amelyet a katalogizálók a digitális környezet-
ben betölthetnek. A technológiai fejlődés egyre 
nagyobb mértékben követel az elektronikus for-
rások kezelésével, a metaadatok előállításával, 
valamint számítógépes és webes alkalmazások-
kal kapcsolatos ismereteket és készségeket. A 
kialakulóban lévő új tudás és készségek rend-
szerint a katalogizálás olyan alapvető technikai 
munkafolyamataiba illeszkednek, mint a bib-
liográfiai számbavétel és az authority control, 
vagy az integrált könyvtári rendszer kezelése. 
A katalogizálási feladatok irányítása is igen ke-
resett a hirdetésekben. A tanulmány eredményei 
felhasználhatók a könyvtár- és információtudo-
mányi képzés jelenlegi és jövőbeni tanterveinek 
kidolgozásánál is.

(Autoref.)
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Marketing, közönségkapcsolatok

279/2009

DUKE, Lynda M. – MACDONALD, Jean B. – TRIM-
BLE, Carrie S.: Collaboration between marketing 
students and the library : an experiential learning 
project to promote reference services In: College & 
research libraries. – 70. (2009) 2., p. 109-121.

Marketinghallgatók és a könyvtár együttműködése: 
kísérleti projekt a referensz szolgáltatások népsze-
rűsítésére

Egyetemi könyvtár; Egyetemi hallgató; Marketing; 
Referensz

A 2100 hallgatót számláló Illinois Wesleyan 
University (IWU) magánegyetem könyvtára 
2002-ben új épületet kapott, amit hatéves ter-
vezés előzött meg. Az ekkor végzett kérdőíves 
felmérések a referenszről egyetlen kérést tettek 
fel (eredmény: a referenszpult az első szinten 
legyen).
A referensz szolgálat használata országosan is 
évek óta csökkent a felsőoktatási könyvtárakban, 
az IWU könyvtárában 2000-ben kb. kétezer, 
2005-ben már csak nyolcszáz referensz kérdés-
re kellett választ adni. A hallgatók igényeinek 
és véleményének megismerése érdekében vég-
zendő felmérés tervezésekor jött a gondolat, 
hogy azt üzleti marketinget tanuló hallgatók 
végezzék el, tanulmányi munkájuk részeként. 
A felmérés részletesen elemezte a hallgatók és 
a könyvtár, a referenszpult és a könyvtár hon-
lapja viszonyát, valamint hogy a hallgatók hova, 
kihez (mihez) fordulnak először információért, 
tanácsért. A hallgatók 86%-a tudja, hogy van 
referensz szolgálat, de 85% nem használja, a 
„kérdezd a könyvtárost” weboldalt csak 39% 
ismeri, de 95% nem használja. Egy speciális kér-
dés megválaszolására az első forrás a Google/az 
internet, utolsó a könyvtári honlap és a könyv-
táros, de hasonló a helyzet egy kutatási projekt 

megkezdésekor is. A könyvtárban előforduló 
számítógépes probléma megoldásához is előbb 
kérik egy barát, azután az internet segítségét, a 
könyvtáros csak utánuk következik. Ugyanak-
kor a válaszok szerint szeretik a könyvtárat és a 
könyvtárosokat is.
A könyvtár áttekintette az eredményeket és úgy 
döntött, hogy a népszerűsítő kampányt is a mar-
ketinghallgatók szervezzék. Három hallgatói 
csoport kapta meg ugyanazt a feladatot: először 
a helyzetelemzést és a kitűzött célok eléréséhez 
szükséges stratégia körvonalazását. Mind úgy 
látták, hogy a fő probléma az egyetemi hallga-
tók csekély ismerete a referensz szolgáltatások-
ról, illetve a segítségkéréstől való húzódozásuk. 
Mindhárom csoport kidolgozott egy marketing-
kampányt, melynek volt valamilyen elektronikus 
eleme (pl. egy videó), egy nyomtatott része (röp-
lap), egy direkt marketing és egy interperszo-
nális (élőszavas) promóciós része. Mind figye-
lembe vették a korosztály szórakozási igényeit, 
így a videók szórakoztatók (is) voltak, illetve 
felhasználták a „több időd marad szórakozásra, 
ha használod…” gondolatot. A direkt marketing 
során sok tudnivalót közöltek a referensz szol-
gáltatások elérhetőségéről, használatáról. A szó-
beli, személyes kampány során az egyik csoport 
azt tette lehetővé, hogy a hallgatók a könyvtár 
épületén kívül találkozhassanak, ismerkedjenek, 
beszélgessenek a könyvtárosokkal. Az egyik 
csoport a „help gomb” grafikus ábrázolását a 
tájékoztató szolgáltatások márkajelévé tette, a 
másik „a könyvtárral időt takarítasz meg” szlo-
gent tette kampánya középpontjává. A könyvtár 
a szimbólumot is, a szlogent is megőrzendőnek, 
állandóan használhatónak, alkalmazandónak 
tartotta.
Az együttműködés és a kampányok legnagyobb 
tanulsága a könyvtár számára, hogy még jobban 
meg kell ismerni a hallgatók igényeit és elkép-
zeléseit, minél inkább be kell vonni őket a ter-
vezésbe. A marketinghallgatók a gyakorlatban 
is megtapasztalták, hogy önmagában a jó szín-
vonalú szolgáltatás nyújtása nem elég, azt meg 
kell ismertetni, a használókat „oda kell terelni”. 
Megértették, hogy a lényeges közlés az, hogy 
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Általános kérdések

Lásd 224, 236, 287

Használat- és igényvizsgálat

280/2009

BLACK, Elizabeth L.: Web analytics : a picture of the 
academic library Web site user. – Bibliogr. In: Jour-
nal of web librarianship. – 3. (2009) 1., p. 3-14.
Web analytics: pillanatfelvétel az egyetemi könyvtári 
weblapok használóiról

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használói szokások; 
Honlap
A cikk bemutatja, miért jó a web analytics mód-
szere, ha meg szeretnénk ismerni egy egyetemi 
könyvtári honlap használóinak viselkedését. 
Esettanulmány segítségével képet kaphatunk a 
honlap használóinak szokásairól, például mi-
kor látogatják a honlapot, meddig tartózkodnak 
ott, hogyan jutnak oda, milyen technológiát 
alkalmaznak, és mi a legnépszerűbb tartalom, 
mindezt egy nyílt forráskódú webnapló-elemző 
eszköz alkalmazásával. A szerző ajánlásokat fo-
galmaz meg a jövőbeni – a használók motivá-
cióit vizsgáló – kutatások irányaira, hogy azok 
kiegészítsék a jelenlegi eredményeket a web 
analytics lehetséges alkalmazásairól.

(Autoref.)

az adott szolgáltatás mit tud a célcsoportnak 
(adott esetben saját tanulótársaiknak) nyújtani. 
A kampányokon dolgozó hallgatók a gyakorlat-
ban ismerhettek fel számos marketingtévhitet, 
és „élesben” próbálhatták ki a tanultakat és sa-

ját képességeiket; mellesleg sokat megtudtak a 
könyvtár nyújtotta lehetőségekről is.

(Mohor Jenő)

Lásd még 293

281/2009

SOMERVILLE, Mary M. – BRAR, Navjit: A user-
centered and evidence-based approach for digital 
library projects. – Bibliogr. In: The electronic library. 
– 27. (2009) 3., p. 409-425.

Használóközpontú és bizonyítékokon alapuló mód-
szerek digitális könyvtári projektekben

Elektronikus könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Hasz-
náló; Hatékonyság; Tervezés

Az alsóéves amerikai diákok már ahhoz a nem-
zedékhez tartoznak, amelyik az elektronikus 
eszközöket, a számítógépet és a digitális tech-
nológiát gyermekkora óta szinte minden nap 
használja. A felsőoktatás rendszerét azonban 
nem az ő számukra alakították ki, és ez igaz az 
amerikai egyetemi könyvtárakra is, amelyek 
általában nem készültek fel a netgeneráció ki-
szolgálására.
A Kaliforniai Állami Műszaki Egyetem (Ca-
li fornia Polytechnic State University, CPSU) 
könyvtárosai ezért egy olyan bizonyítékokon 
alapuló együttműködési módszert fejlesztettek 
ki, amely a használókat is bevonja a könyvtári 
programok kialakításába. A CPSU-ra egyébként 
is egy speciális oktatási módszer, a cselekedve 
tanulás (learning by doing) jellemző. Ez az ak-
tív részvételt igénylő metódus jól alkalmazható 
az egyetem más szegmenseiben, így a könyv-
tárban is.
A tanulmány az igényfelmérés és rendszerter-
vezés használóközpontú módszerét mutatja be. 
2003 és 2006 között a hallgatóktól kapott visz-

Felhasználók és használat
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szajelzések alapján került sor több könyvtári 
program megtervezésére és továbbfejleszté-
sére, köztük egy közös keresési interfész, egy 
tudományos portál és egy weboldal „persona” 
prototípusának a kialakítására. Közben számos 
módszert alkalmaztak a használók igényeinek 
a megismerése érdekében (fókuszcsoportokat, 
használhatósági tanulmányokat, felméréseket), 
s vizsgálták az online tanulás pszichológiai vo-
natkozásait is. A tervezők és a használók közötti 
tartós kapcsolat lehetővé tette a tervezési elkép-
zelések és a létrejött „termékek” folyamatos ér-
tékelését és javítását.
Az új módszer bevezetésére egy LibQUAL-
vizsgálat eredményeinek elemzése után került 
sor, miután nyilvánvalóvá vált, hogy a haszná-
lói igények és a könyvtár által nyújtott lehető-
ségek mennyire eltérnek egymástól, és teljesen 
új szemléletre van szükség. A tanulmány három 
fontos könyvtári projektet is részletesen ismertet 
(új információkereső felület kialakítása, webes 
kutatási segédletek és szaktudományi portálok 
létrehozása). A cikket gazdag jegyzetanyag kí-
séri, és a témához ajánlott irodalom jegyzéke 
zárja.

(Autoref. alapján)

282/2009

TENOPIR, Carol [et al.]: Electronic journals and 
changes in scholarly article seeking and reading pat-
terns. – Bibliogr. In: Aslib proceedings. – 61. (2009) 
1., p. 5-32.

Az elektronikus folyóiratok és a tudományos folyó-
iratcikkek keresésének, olvasásának változásai

Elektronikus folyóirat; Felmérés; Kutató -mint olva-
só; Olvasási szokások

A felsőoktatásban dolgozó, természettudomá-
nyokat, műszaki és orvostudományokat, vala-
mint társadalomtudományokat oktató tanárok 
információkeresési és olvasási szokásait 1977-
től napjainkig elemezve a tanulmány azt vizsgál-
ja, hogyan keresik, szerzik meg, olvassák el és 

használják fel az egyetemi oktatók a tudományos 
folyóirat-közleményeket, és milyen változásokat 
hozott az elektronikus folyóiratok és folyóirat-
alternatívák megjelenése.
Az adatgyűjtést kérdőíves felmérésekkel végez-
ték egyetemi oktatók és egyéb kutatók körében, 
és a vizsgálatot rendszeres időközönként meg-
ismételték. Arra az eredményre jutottak, hogy 
az egy-egy oktató által olvasott cikkek átlagos 
száma évről évre nő, míg az olvasásra fordított 
idő csökken. Az olvasmányok zömét az elekt-
ronikus folyóiratcikkek teszik ki, bár a legtöbb 
olvasmányt kinyomtatják a végső elolvasás előtt. 
A tudósok arról is beszámolnak, hogy sokkal 
több folyóiratból olvasnak több régebbi cikket, 
és sokkal több cikket könyvtárak elektronikus 
gyűjteményéből. A cikkeket több célra is fel-
használják, és a kitűzött célok szempontjából 
mindegyik értékes.
A tanulmány közel harminc esztendő megbíz-
ható adatait dolgozza fel, és rendkívül egyedi 
módon világít rá az olvasási szokások válto-
zására.

(Autoref.)

Lásd még 251, 256, 286, 299

Olvasás

283/2009

LU, Ya-Ling: Engaging students with summer read-
ing : an assessment of a collaborative high school 
summer reading program. – Bibliogr. jegyzetekben 
In: Journal of education for library and information 
science. – 50. (2009) 2., p. 90-106.
Közös nyári olvasási program egy amerikai közép-
iskolában

Felmérés; Ifjúság nevelése olvasásra; Középisko-
lás; Olvasás
A cikk azt vizsgálja, hogyan lehet a diákok be-
vonásával megújítani a nyári olvasási programot 
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egy középiskolában. A vizsgálatot egy amerikai 
középiskolában végezték 15-18 éves diákok-
kal. Három mintacsoportból rétegzett véletlen 
mintavétellel kiválasztott 288 diák és 11 tanár 
biztosította a felmérés reprezentatív jellegét. A 
diákok kérdőíveket töltöttek ki, a tanárokkal in-
terjú készült. Az eredmények azt mutatják, hogy 
a diákok különböző típusú kognitív, pszicholó-
giai és közösségi tanulságokat tulajdonítanak a 
közös nyári olvasási programnak. A diákok ön-
értékelési módszere rávilágított olyan személyes 
olvasási szokásokra, amelyek egyébként rejtve 
maradtak volna. A vizsgálat azt is megerősítette, 
hogy szükség van a diákok aktív bevonására a 
közös programba, amely jelentősen javítja olva-
sási és tanulási készségeiket.

(Autoref.)

Olvasáskutatás

284/2009

DUBIN, B.V. – ZORKAâ, N. A.: Čtenie v Rossii – 
2008 : Tendencii i problemy In: Vestnik BAE. – (2009) 
2., p. 62-64.

Olvasás Oroszországban – 2008. Tendenciák és 
problémák

Felmérés; Könyvkiadás; Könyvvásárlás -egyéni; Ol-
vasás; Olvasásvizsgálat

2008 szeptemberében a Ûrij Levada Elemző 
Központ a Sajtó és Tömmegkommunikációs 
Szövetségi Hivatal (Federal’noe agenstvo po 
pečati i massovym kommunikaciâm) megren-
delésére vizsgálatot folytatott Olvasás Orosz-
országban – 2008. Tendenciák és problémák 
címmel. A cél a tömeges olvasás elemzése volt 
összehasonlítva a későszovjet időszakkal és a 
peresztrojka éveivel (1990-es évek közepétől a 
2000-es évekig).
A kutatás reprezentatív mintán folyt, kétezer, 
18 évnél idősebb embert kérdeztek meg 46 ré-

gió 127 településén. Míg 15 évvel ezelőtt a ko-
rábban elérhetetlen kulturális termékek iránti 
megnövekedett igény, az újságok, a vékony és 
vastag folyóiratok példányszámának látványos 
emelkedése volt jellemző, mára jelentősen csök-
kent az időszaki kiadványokat és könyveket ol-
vasók száma. A felnőttek 46%-a egyáltalán nem 
vesz könyvet a kezébe. Változott az érdeklődésre 
számot tartó tartalom is, az olvasók nagy része a 
sorozatokban megjelenő zsáner és a „glamour” 
irodalmat kedveli. Az emberek az olvasás helyett 
a televíziót nézik, az olvasás csak ennek kiegé-
szítője. A folyóiratok közül a legnépszerűbbek 
a női lapok, főleg amelyek a tv-műsorokhoz 
kapcsolódnak, az újságok közül pedig a helyi 
kiadású heti tömeglapok. Országos szintű, tudo-
mányos és kulturális rovatot tartalmazó „vastag” 
újság, széles körű általános folyóirat még mindig 
nincs Oroszországban.
Az internet egyelőre nem befolyásolja az olva-
sást, mivel főként a fiatalok és a nagyvárosokban 
élők használják, és ők sem olvasásra. Mindeköz-
ben folyamatosan nő a kiadott könyvcímek szá-
ma, ezek kétharmadát és a példányszám 90%-át 
nem állami kiadók adják közre. Teljesen meg-
változott a könyvek beszerzésének módja: a fő 
forrást a barátok és ismerősök jelentik (és nem 
a könyvtárak vagy könyvesboltok). Ez egyik 
következménye annak, hogy a kiadott könyvek 
több mint 40%-a nem jut el az olvasókhoz. Csak 
a legfiatalabbak (18-24 év) 34%-a jár könyv-
tárba irodalomért vagy tankönyvért; legtöbbjük 
több könyvtárba is beiratkozik. Könyvesboltban 
jórészt a 20–35 évesek vásárolnak, a negyvene-
sek inkább a kis pavilonokban. Az idősebbek 
ismerőseiktől kérnek olvasnivalót. Az orosz csa-
ládok 3/5-ben egyáltalán nincs könyv, 10%-ról 
6%-ra csökkent azoknak a családoknak a száma, 
amelyeknek 500 kötetet meghaladó gyűjtemé-
nyük van.
A kommunikáció struktúráját, intenzitását és 
tartalmát tekintve új társadalom van kialakuló-
ban, amelyre – az ország vezetőitől eltekintve 
– az jellemző, hogy nincsenek hiteles emberek. 
A megkérdezettek közül néhányan tudtak meg-
nevezni néhány jelentős, 20-21. századi írót, a 
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listát Jeszenyin, Szolzsenyicin és még két-három 
név vezeti. E folyamatokkal egy időben folyt 
a tv-csatornák felülről indított egységesítése 
és államosítása, nőtt a társadalmi és kulturális 
szakadék az ország központja és perifériája, a 
viszonylag sikeres csoportok és a lakosság többi 
része, a fiatalok és az idősek között. A könyvtá-
rak száma csökken, az állományok egyre szegé-
nyebbek, az olvasók egyre kevésbé látogatják a 
könyvtárakat. A közkönyvtárak nagy része egy-
re gyakrabban iskolai és főiskolai könyvtárakra 
emlékeztet. Több elemző is úgy véli, hogy az 
orosz kultúra sok tekintetben visszatér a 25-30 
évvel ezelőtti időszakhoz, miközben jelentősen 
gyengülnek és szétesnek a megújulás kulturális 
intézményei (iskola, könyvtár). A kultúraátadás 
folyamatában mind generációs, mind földrajzi 
tekintetben érzékelhetők a hézagok.
Fontos helyet foglal el a gyerekek olvasása. A 
nemzetközi PISA-felmérés szerint az orosz gye-
rekek, főleg a kisebbek gyakrabban és többet 
olvasnak (nem feltétlenül minőségi irodalmat). 
Az olvasási kedv jelentősen csökken az iskola-
váltással, ez egy korábbi felmérés szerint már 
a 9. osztályban is megfigyelhető. Az iskolások 
az olvasást kötelező és unalmas elfoglaltságnak 
tartják, aminek magyarázata a valódi problémák-
kal foglalkozó irodalom hiánya.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 282

Használók képzése

285/2009

McGUINNESS, Claire: Information skills training 
practices in Irish higher education. – Bibliogr. In: 
Aslib proceedings. – 61. (2009) 3., p. 262-281.

Az információkeresési készségek oktatása az ír fel-
sőoktatásban

Felmérés; Használói szokások; Használók képzése 
-felsőoktatásban

A cikk egy országos felmérést mutat be, ame-
lyet 2006-2007-ben végeztek az ír felsőoktatá-
si intézményekben az információs készségek 
oktatásáról. Vizsgálták a jelenlegi gyakorlatot, 
illetve feltérképezték azokat a területeket, ahol 
változtatásra vagy újításra van szükség. Annak 
ellenére, hogy világszerte nő az igény az infor-
mációs műveltség fejlesztése iránt, a publikált 
kutatások hiánya megnehezíti az áttekintést 
az írországi helyzetről. A cikk részben ezt a 
hiányt kívánja pótolni. Egy 26 kérdésből álló 
kérdőívet küldtek szét 2006 novemberében az 
ír felsőoktatási közintézményekben dolgozó 
könyvtárosoknak. A válaszadók aránya 50%, 
154 könyvtárosból 77 válaszolt. Kiderült, hogy 
míg a könyvtárosok tetemes időt fordítanak az 
információs készségek elsajátíttatására, és lel-
kesen foglalkoznak ez irányú programok szer-
vezésével és propagálásával, az információs 
műveltség oktatása továbbra is egyedileg, nem 
integrált módszerekkel folyik. Az információs 
készségek hivatalos értékelése nem minden ír 
felsőoktatási intézményben bevett gyakorlat. A 
cikk az első országos felmérés az információs 
készségek oktatásáról az ír felsőoktatásban, s 
alapul szolgálhat a nemzetközi összehasonlítá-
sokhoz és a további vizsgálatokhoz.

(Autoref.)
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Információelôállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés

Digitalizálás

Lásd 294, 297

Audiovizuális, elektronikus, optikai 
információhordozók

286/2009

VILAR, Polona – ŽUMER, Maja: Comparison and 
evaluation of the user interfaces of e-journals II : 
perceptions of the users. – Bibliogr. In: Journal of 
documentation. – 64. (2008) 6., p. 816-841.

E-folyóiratok használói interfészének összehasonlí-
tása és értékelése. 2. rész: a használók szempont-
jai

Elektronikus folyóirat; Ember-gép kapcsolat; Gépi 
információkeresési rendszer

A cikk a Ljubljanai Egyetem (UL) könyvtár- és 
információtudományi tanszékén készült széle-
sebb körű tanulmánynak a része, amely az in-
formációkereső rendszerek használóbarát voltát 
vizsgálta.
Szakértői és használói vizsgálatot is végeztek. 
Ez utóbbi egy korábbi szakértői tanulmány 
eredményeire épül, amely az elektronikus fo-
lyóiratok négy információkereső rendszerének 
(Science Direct, Proquest Direct, Ebsco Host 
és Emerald) használói felületét elemezte (re-
ferátumát lásd a 05/281 tételszámon a MANCI 
adatbázisban, illetve a KF 2005/3. számában). 
A használói tanulmányban az Emerald kivé-
telével ugyanezeket a felületeket vizsgálták. 

Először egy kísérleti vizsgálat keretében 10 vá-
laszadóval tesztelték az adatgyűjtési eszközöket 
és módszereket. A fő tanulmány 61 résztvevő 
bevonásával készült, akik mind az UL végzős 
hallgatói voltak. Az adatgyűjtésnél kérdőíve-
ket és megfigyelést alkalmaztak. A használók 
véleményét vizsgálták a használói felületről, 
és összehasonlították azt a szakértői tanulmány 
megállapításaival.
Az eredmények azt mutatják, hogy a haszná-
lók nem nagyon értékelik a kisegítő funkciókat 
(mint pl. a keresési történet, indexek stb.), kis 
mértékben használják csak őket. Ugyancsak nem 
kedvelik, ha a teljes szöveg különböző formá-
tumban áll rendelkezésükre. Az egyes elemek 
és funkciók használói barátságossága eltérő volt 
a tanulmányozott interfészeken. Minden egyes 
felület esetében különböző funkciók és elemek 
befolyásolták a használóbarát jelleg érzékelését. 
A szakértői és a használói tanulmány eredmé-
nyeinek összehasonlításakor az derült ki, hogy 
a szakértői tanulmány sok esetben túlságosan 
részletes volt, és olyan szempontokat vizsgált, 
amelyeket a használók nem érzékeltek. Ezért a 
tanulmányok bizonyos megállapításai nem vol-
tak összehasonlíthatóak.
A tanulmány eredményei az információkereső 
rendszerek használói felületének tervezésénél 
jól hasznosíthatók, és más területekre (pl. a 
használóképzésre) is hatással lehetnek.

(Autoref.)
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287/2009

WARWICK, Claire [et al.]: Documentation and the 
users of digital resources in the humanities. – Bib-
liogr. In: Journal of documentation. – 65. (2009) 1., 
p. 33-57.

A dokumentáció és a digitális források használói a 
humán tudományokban

Elektronikus dokumentum; Feldolgozó munka; 
Használói szokások; Kutatás információellátása; 
Tájékoztatás -humán tudományi

A digitális források fejlesztésében már régen 
elismerik a dokumentáció szükségességét. A 
humán tudományokban már számtalan kutatási 
projekt eredményei digitális formában is meg-
jelennek – leginkább digitális szövegként, de 
strukturált adatok vagy képi adatbázisok formá-
jában is. A szövegek nagyrészt archívumokba 
kerülnek, miután a különböző jelölő nyelvek 
valamelyikével (pl. SGML, XML) feldolgoz-
ták őket. E platformfüggetlen (hardverhez és 
szoftverhez nem kötődő) megoldás a források 
újrafelhasználását teszi lehetővé.
Az archivált szövegnek XML-lel körültekintően 
és következetesen feldolgozott dokumentumnak 
kell lennie, a hozzá kapcsolódó dokumentáció-
nak pedig tartalmaznia kell a feldolgozás elveit, 
illetve a szöveg történetét és provenienciáját. 
Egy kutatási anyagokat tartalmazó webes forrás 
(adatbázis, képi archívum stb.) dokumentációja 
is fel kell, hogy ölelje a forrás tartalmi leírását, a 
használatához vagy újrafelhasználáshoz szüksé-
ges adatokat. A források dokumentációját azon-
ban sokszor elhanyagolják.
A jelen cikk két kutatási projekt – a UCIS 
(User-centred Interactive Search with Digital 
Libraries; Használóközpontú interaktív keresés 
digitális könyvtárakban; www.uclic.ucl.ac.uk/
annb/DLUsability/UCIS) és a LAIRAH (Log 
Analysis of Information Resources in the Arts 
and Humanities; Művészeti és humán tudomá-
nyi információforrások eseménynapló-elemzé-
se; www.ucl.ac.uk/slais/research/circah/lairah) 
eredményét összegezve mutat rá arra, milyen 

problémák adódhatnak a digitális források hi-
ányos dokumentációjából és nem megfelelő 
feldolgozottságából. E kutatás aktualitását az 
adja, hogy 2007-ben bejelentették: megszűnik 
a tudományos dokumentumok digitális archivá-
lásával foglalkozó – és módszertani támogatást 
is nyújtó – központi szervezet, az AHDS (Arts 
and Humanities Data Service) finanszírozása. A 
feltárt hiányosságok e szervezet működése előtt 
keletkezett digitális anyagokra jellemzők.
A műszaki dokumentáció gyakorlata még a hu-
mán tudományi projekteken belül sem egységes. 
Leginkább a forrás használatát segíti, miközben 
kevés adatot tartalmaz annak keletkezéséről, 
szerkezetéről (például az adatbázisok mezői, 
jelölősémák) – ami a kutatásban való felhaszná-
lást és hasonló források előállítását támogatná. A 
UCIS-ban mindezt súlyosbítják a jelölők hasz-
nálatának „sajátosságai”. A találatok minősége 
és összetettsége ott is erősen szóródik, ahol a 
dokumentáció és a metaadatok strukturáltsága 
a megfelelő mezőkkel megvalósított. Mindez 
valószínűleg még inkább így van az intézmé-
nyek – például könyvtárak vagy egyetemi tan-
székek – archívumaiban tárolt, illetve maguk a 
kutatók által hozzáférhetővé tett dokumentu-
mokkal, miközben a használók mára határozott 
elvárásokat támasztanak a források minőségével 
és dokumentáltságával szemben. Ebben szere-
pet játszhat az is, hogy miközben a jellemzően 
csoportban dolgozó kutatók tudatában vannak a 
szabványoknak, a humán tudományokban gya-
kori az önálló kutatás. A tudományos fokozatok 
odaítéléséhez feltételül lehetne szabni a forrás 
dokumentáltságát, illetve a tartalmak létrehozói 
körében tudatosítani kellene a használók ilyen 
igényeit.

(Vajda Henrik)

Lásd még 241, 282
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Információ- és kommunikációs  
technológia

288/2009

BARDYN, Tania P.: Library blogs : what’s most im-
portant for success within the enterprise? In: Com-
puters in libraries. – 29. (2009) 6., p. 12-16.

Hogyan érhetünk el sikert a könyvtári blogokkal?

Elektronikus hirdetőtábla; Kommunikáció; Szak-
könyvtár -orvostudományi

Támogassa-e a könyvtár vezetése az intézmé-
nyen belüli blogokat? A válasz egyértelműen 
igen, azonban számos kritikus sikertényezőnek 
kell teljesülnie. Egy blogokkal is rendelkező or-
vostudományi könyvtárak körében végzett fel-
mérés kimutatta, hogy bár havonta 2-4 bejegyzés 
is születik, alig van ezekre valami visszajelzés. 
A felmérésben részt vevők átlagosan 1-3 órát 
dolgoztak hetente a bloggal. A használókat 
olyannyira nehéz bevonni, hogy a felmérésben 
szereplő 22 könyvtári blog közül összesen egy 
olyan volt, ahol a bejegyzésekhez rendszere-
sen érkeztek hozzászólások is. Hogyan lehetne 
vonzóbbá tenni a használók számára a könyvtári 
kezdeményezéseket?
Először is két nélkülözhetetlen körülménynek 
kell rendelkezésre állni: egy megfelelő blog 
szoftvernek és egy kreatív könyvtárosnak. Ha 
ez megvan, akkor öt sikertényezőnek kell tel-
jesülnie.
- Világos célokat, stratégiákat és terveket kell 
megfogalmazni a blogra vonatkozóan. Ha a szer-
vezet nem képvisel egyértelmű irányvonalat, a 
blog is csupán felesleges kiadás lesz.
- Meg kell érteni az intézményen belüli blog 
érték vonatkozásainak bonyolult természetét. 
A blogok több tekintetben is értéket hordoznak. 
Olcsóbbá teszik a tartalmak webes publikálását, 
sok helyen ezzel váltották ki a papíralapú hír-
levelet. A blog értéke azonban többnyire csak 

közvetetten érezhető, hiszen megnövekszik a 
könyvtár oldalának a látogatottsága, javul az 
információáramlás.
- Többféle támogató intézményi kezdeménye-
zést kell egyesíteni a blogban. A blog megvál-
toztatja a munkafolyamatokat, a szerepeket, és 
új technológiákat kíván.
- Gondoskodni kell arról, hogy a vezetés legyen 
elkötelezett a blog fejlesztésében és a kapcso-
lódó munkafolyamatokban. A szervezetnek fo-
lyamatosan figyelemmel kell kísérnie a vélemé-
nyeket, visszajelzéseket a bloggal kapcsolatban. 
Vezetői elkötelezettség hiányában a blog fogad-
tatása kedvezőtlen, de legalábbis érdektelen lesz, 
ami árt a web 2.0-s kezdeményezéseknek.
- Be kell fektetni a könyvtári információtechno-
lógiába. A folyamatos kísérletezés és innováció, 
az állandó béta állapot jellemzi a könyvtári in-
formációtechnológia területét.
A blog nem biztos, hogy a legmegfelelőbb hely 
a diák-könyvtáros, vagy az egészségügyi dolgo-
zó-könyvtáros interakcióra, ahogyan azt a web 
2.0 könyvtárosok és a közösségi hálók gurui ál-
lították. A szerző szerint a fenti öt tényező figye-
lembevételével azonban a könyvtári blogba való 
befektetés továbbra is „jó befektetés” marad.

(Tóth Máté)

289/2009

BERTOT, John Carlo: Public access technologies in 
public libraries : effects and implications. – Bibliogr. 
In: Information technology and libraries. – 28. (2009) 
2., p. 81-92.

A nyilvános hozzáférés technológiáinak hatása és 
alkalmazása a közkönyvtárakban

Hozzáférhetőség; Közművelődési könyvtár; Számí-
tógép-hálózat

A közkönyvtárak az interneten alapuló techno-
lógiák első alkalmazói közé tartoznak, és már 
az 1990-es évek elejétől nyújtanak nyilvános 
hozzáférést az internethez és a számítógépek-
hez. Ennek az évtizednek a nyilvános számítás-
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technika és internet-hozzáférése egészen más 
volt, mint a jelenlegi helyzet, hiszen a „világ-
háló” megjelenése csak a fejlődés első lépése 
volt. A közkönyvtárak számítógép-használa-
tot és internet-hozzáférést nyújtottak, beépítve 
meglévő szolgáltatásaik sorába anélkül, hogy 
komolyan figyelembe vették volna a vezetést, 
a lehetőségeket, a személyzetet érintő változá-
sokat és a nyilvános hozzáférés technológiájá-
nak a szolgáltatásokra és a forrásokra gyakorolt 
egyéb hatásait.
2007-ben az amerikai közkönyvtárak 87,7%-a 
nyújtott hozzáférést bérelt adatbázisokhoz; 
83,4% kínált képzést az infokommunikációs 
technológiák használatához; 74,1% nyújtott 
szolgáltatásokat az e-kormányzat használatához 
(kormányzati információk megtalálása, segítség 
online űrlapok, kérvények kitöltéséhez); 62,5% 
nyújtott digitális referensz szolgáltatást; 51,8% 
kínált hozzáférést elektronikus könyvekhez. 
Mindehhez a meglévő személyzet ismereteit 
is növelni kell, de gondot okoz a nem növekvő 
anyagiak megosztása a személyzet és a gyűj-
temények, illetve a működtetés (felszerelések, 
fenntartás) között, valamint az épületek nem 
megfelelő (hely, csatlakozók stb.) volta.
A nyilvános hozzáférés technológiái (public 
access technologies – PAT), amelyeket a köz-
könyvtárak használóiknak nyújtanak, felölelik a 
használható számítógépeket, a WiFi-t, az online 
adatbázisokat, a digitális referensz szolgáltatást, 
a letölthető audio- és videoanyagokat és sok 
mást. Ezek legtöbbjét a könyvtár épületén kívül 
is elérik az olvasók, így a könyvtár is eléri ol-
vasóit saját falain kívül is. Másként közelítve a 
PAT hardver szempontból nyilvánosan hozzáfér-
hető számítógépeket, önkiszolgáló kölcsönző-
állomást, nyomtatót, faxot, laptopokat, egyéb 
eszközöket, a fogyatékkal élő (pl. gyengénlátó, 
mozgássérült) használókat segítő kiegészítő 
eszközöket és a működéshez szükséges techni-
kai eszközöket (routerek, hubok stb.) jelent. A 
PAT szoftverei pedig operációs rendszerek (pl. 
Windows, Linux), alkalmazások (pl. Office), 
grafikus és audio szoftverek, e-könyv olvasók és 
funkcionális szoftverek (webböngészők, online 
adatbázisok, digitális referensz stb.) lehetnek. 

Ne feledjük: ma az olvasó saját hordozható 
eszközeit is használni akarja a könyvtári beren-
dezésekkel együtt, így több technológiára is fel 
kel készülni.
PAT szolgáltatások, források tervezésekor tehát 
figyelembe kell venni:

az épület lehetőségeit és a felszereltségi igé- –
nyeket;
a könyvtár meglévő technológiai felszereltsé- –
gét és teljesítőképességét, a jelenlegi gyakor-
latot és a jövő trendjeit;
több technológiai platform támogatását; –
a telekommunikációs és informatikai háló- –
zatokat;
a piacon (akár könyvtárak, akár végfelhasz- –
nálók számára) kínált szolgáltatásokat és for-
rásokat;
a technológia igényeit és szükségleteit (a szük- –
séges memóriától az oktatásig);
a környezetben előforduló olyan informá- –
ciótechnológiai rendszereket, amelyekkel a 
könyvtár esetleg együtt fog működni, vagy 
integrálódni;
a fenntartási, támogatási igényeket (szerződé- –
seket és költségeket);
a személyzet felkészültségét és lehetőségeit. –

A sikeres PAT-szolgáltatásokhoz a személyzet-
nek képesnek kell lennie megérteni, átlátni a 
PAT-ot (funkcióiban, lehetőségeiben egyaránt); 
kreatív gondolkodásra a könyvtár és a techno-
lógia teljes spektrumában; integrálni az online 
tartalmakat, a PAT-ot és a könyvtári szolgál-
tatásokat; közölni, kinyilvánítani a könyvtár 
szerepét az online tartalmak közvetítésében; 
anyagi alapokat és támogatásokat szerezni a 
PAT-szolgáltatások kiterjesztéséhez.

(Mohor Jenő)

290/2009

CAHILL, Kay: Building a virtual branch at Vancou-
ver Public Library using Web 2.0 tools. – Bibliogr. In: 
Program. – 43. (2009) 2., p. 140-155.

Virtuális fiókkönyvtár kialakítása Web 2.0-ás eszkö-
zökkel a Vancouveri Városi Könyvtárban
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Honlap; Információtechnológia; Könyvtári hálózat; 
Számítógép-hálózat; Városi könyvtár

A tanulmány bemutatja azt a munkát, amelyre 
a Vancouveri Városi Könyvtárban (VPL) került 
sor annak érdekében, hogy honlapjukat valóban 
virtuális fiókkönyvtárrá alakítsák egyrészt maga 
a honlap funkcionalitása, másrészt a honlapnak 
a külső közösségi hálózatok oldalain való meg-
jelenése révén. Előzőleg a VPL fejlesztő partne-
reivel együttműködve alapos felmérést végzett 
a lakosság körében, hogy az új honlap tényleg 
felhasználó-központú legyen. Az új honlap bein-
dítása óta a könyvtár kulcsfontosságúnak tekin-
ti mind a belső, mind a külső webes jelenlétet, 
amely abban a stratégiai döntésben is tükröző-
dik, hogy két új álláshelyet is létesítettek, s a 
VPL mind belső, mind külső webes jelenlétének 
a koordinálása egyik fő feladatként szerepel 
munkaköri leírásukban. A VPL bebizonyította, 
hogy webes szolgáltatásai fejlesztésére képes 
volt szisztematikusan, integrált és átgondolt 
módon alkalmazni a web 2.0-ás eszközöket és 
technológiákat anélkül, hogy a minőségi köve-
telmények vagy az ellenőrzés csorbát szenvedtek 
volna. Mivel több könyvtár is mérlegeli a web 
2.0-ás eszközök és technológiák integrálásának 
lehetőségeit, a VPL ez irányú megoldásai min-
tául szolgálhatnak a webalapú könyvtári szol-
gáltatások optimalizálásához.

(Autoref.)

291/2009

CHEN, Yu-Hui – GERMAIN, Carol Anne – YANG, 
Huahai: An exploration into the practices of library 
Web usability in ARL academic libraries. – Bibliogr. 
In: Journal of the American Society for Information 
Science and Technology. – 60. (2009) 5., p. [953]-
968.

Egyetemi könyvtári honlapok használhatóságának 
vizsgálata

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Hon-
lap; Szabályzat -könyvtári

Az amerikai Tudományos Könyvtárak Egyesüle-
téhez (Association of Research Libraries=ARL) 
tartozó 113 felsőoktatási könyvtár körében 
végzett felmérés során azt vizsgálták, hogy a 
web használhatóságára vonatkozó szabályok/
szabványok/irányelvek (Policies/Standards/
Guidelines=PSG) helyesek-e, időszerűek-e, 
mennyire nehéz az alkalmazásuk, milyen hatás-
sal vannak a tényleges használhatósági gyakor-
latra, pl. a tesztelésre, a forrásokra stb., és milyen 
a viszony az ARL rangsora és a használhatósági 
gyakorlat vagy a PSG-k között. A válaszadási 
arány 74% fölötti volt. Az eredmények azt tükrö-
zik, hogy 25 könyvtárnak (30%) van kifejezetten 
a web használhatóságára vonatkozó szabályzata. 
71 könyvtár (85%) végzett használhatósági tesz-
tet főbb weboldalain, az online katalógusában, 
vagy alacsonyabb szintű oldalakon. Azonban 
csak hét könyvtár tesztelte ismételten ezeket 
a platformokat a tervezés előtti, alatti és utáni 
periódusban. A statisztikai elemzés azt mutatja, 
hogy a szabályzat megléte nem befolyásolja az 
elvégzett használhatósági tesztelések mennyisé-
gét vagy a könyvtári weblapok használhatósá-
gára fordítható források mértékét. Ezenkívül az 
ARL rangsorának nincs hatása a szabályzatokra, 
a tesztelésre vagy a forrásokra.

(Autoref.)

292/2009

JIN, Yi – PENG, Jia: Information portal development 
and practice at Shanghai Jiao Tong University Li-
brary. – Bibliogr. In: Online information review. – 33. 
(2009) 3., p. 537-547.

Információs portál kialakítása és működtetése a 
Sanghaji Jiao Tong Egyetem Könyvtárában

Egyetemi könyvtár; Portál; Számítógép-hálózat; 
Szolgáltatások

A tanulmány leírja, miképpen integrálja állomá-
nyát és szolgáltatásait, funkcióit és az alkalma-
zott technológiákat az egyik legnagyobb kínai 
tudományos könyvtár (SJTU) annak érdekében, 
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hogy a használók információs igényeit egysze-
rűen, kielégítő módon és személyre szabottan 
elégítse ki. Mivel azonban az információfor-
rások egyre inkább webalapúak, különbözőek 
és szórtak, a könyvtáraknak azzal a kihívással 
kell szembesülniük, hogyan tudják ezeket ha-
tékonyan olvasóik rendelkezésére bocsátani. 
Az egyik jó megoldásnak a források integrálá-
sa és egy portálon keresztül való szolgáltatása 
ígérkezik.
A cikk működő portálokat, igényeket és funkci-
ókat elemez, és olyan megoldást talál, amely a 
portállal szemben támasztott követelményeknek 

a MetaLib, az SFX és a Web 2.0 technológiák 
által támogatott forrás- és szolgáltatás-integrá-
cióval próbál megfelelni. Mivel az elemzés szűk 
körben mozog és a technológia is gyorsan vál-
tozik, a cikkben ismertetett módszerek és funk-
ciók nem teljes körűek, vagyis módosításra és 
bővítésre szorulnak. További sürgős feladat az 
együttműködéshez elengedhetetlen szabványok 
és protokollok kidolgozása.

(Autoref.)

Lásd még 280

– állítja a Vanderbilt Television New Archive 
igazgatója, aki egyben a Vanderbilt University 
Library innovatív technológiáért és kutatásért 
felelős igazgatója is. Márpedig a webes jelenlét 
könyvtárstratégiai szempontból kulcsfontossá-
gúvá vált. Keményen meg kell dolgoznunk azért, 
hogy az általunk szolgáltatott hiteles és gazdag 
információkkal felvehessük a versenyt más szol-
gáltatókkal, szolgáltatásokkal. Ezért a digitális 
állományok építése mellett nagyon fontos olyan 
eszközök használata, amelyek kellőképpen meg-
erősítik ezek vonzó hatását.
Az egyik módszer erre, hogy elektronikus doku-
mentumainkat elérhetővé kell tennünk a Google 
vagy más keresőmotorok számára. Mikor a 
Vanderbilt Television News Archive a kereső-
optimalizálás révén a keresőmotorok látókörébe 
került, használata erőteljesen megnőtt, csakúgy, 
mint a könyvtárközi kölcsönzések száma, és az 
ebből befolyó bevétel.
A kereső-optimalizálásnak két fontos lépése van. 
Elsősorban olyan digitális repozitóriumot kell 
létrehozni, amelyben minden elemnek önálló és 
állandó URL-je van, másodsorban pedig oldal-
térkép protokollt kell használni, mely leírja az 
összes forrást (URL, keletkezés/utolsó módosí-

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés

Lásd 236

Elektronikus könyvtár

293/2009

BREEDING, Marshall: Maximizing the impact of 
digital collections In: Computers in libraries. – 29. 
(2009) 4., p. 32-34.

Hogyan tegyük vonzóbbá a digitális gyűjteménye-
ket?

Elektronikus könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Figye-
lőszolgálat; Gépi információkeresés; Információ-
technológia; Online katalógus

A régi és ritka könyvek, a helytörténeti anya-
gok közönségcsalogató kincsei a könyvtárak-
nak, melyek digitalizált formájukban a könyv-
tár virtuális terébe vonzzák az új látogatókat 
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tás dátuma, prioritás/fontosság), melyet az adott 
oldal kínál. Ily módon a keresőmotor szisztema-
tikusan képes végigrágni magát a könyvtár által 
kínált tartalmakon. Az oldaltérkép script segít-
ségével automatikusan működtethető.
A másik fontos eszköz az RSS csatorna. RSS-sel 
digitális állományunk legértékesebb darabjairól, 
a legutóbb hozzáférhetővé tett dokumentumok-
ról vagy egy-egy keresés eredményéről értesít-
hetjük az érdeklődőket, így csábítva őket újból 
és újból weboldalainkra. A jó RSS híradás a 
megfelelő oldalra vezető linket is tartalmazza.
Harmadikként az újgenerációs katalógusokat/
feltáró rendszereket kell megemlíteni. Közü-
lük az AquaBrowser a Medialab-től, a Primo 
az Ex Libris-től, a VuFind, melyet eredetileg a 
Villanova Egyetemen fejlesztettek ki, az Encore 
az Innovative Interfaces-től, az Enterprise a 
SirsiDynix-től, a Dummon a Serials Solutions-
tól és a Visualizer a VTLS-től a legígéretesebb. 
Kiválóságuk a relevancia sorrend felállításában, 
a használók kalauzolását szolgáló fazetták alkal-
mazásában, a remek vizuális megjelenítésben, a 
használók által történő értékelés lehetőségében, 
a címkék alkalmazásában rejlik. Ezen eszközök 
távolabbi célkitűzése, hogy a más-más helyen 
található, különböző típusú adatbázisok illetve 
dokumentumok között (könyv, folyóirat, cikk-
katalógus, digitális dokumentum) egyszerre 
kereshessenek, még távol van, egyelőre fő-
ként csak az integrált számítógépes könyvtári 
rendszerekre terjed ki működésük. De ahogy a 
MARC-rekordok összekapcsolhatók ezekkel a 
támogató eszközökkel, a digitális állományok 
metaadatai és más repozitóriumok ugyanígy 
becsatornázhatók. Ezzel megtörhető az a szte-
reotípia, hogy a könyvtárban csak a könyvek 
és periodikumok lelhetők fel, és nyilvánvalóvá 
válna, hogy a hasznos és érdekes tartalmak mi-
lyen sok típusát találhatják meg az érdeklődők a 
virtuális könyvtárakban. Ez pedig ékes bizony-
ságul szolgálna arra, hogy a könyvtár modern és 
releváns tárháza az információknak.

(Fazokas Eszter)

294/2009

HUTAř, Jan – MELICHAR, Marek – STOKLASOVÁ, 
Bohdana: Národní digitální knihovna. – Bibliogr. 7 
tétel In: Knihovna. – 20. (2009) 1., p. 6-21. : ill.
Res. angol nyelven

Nemzeti digitális könyvtár

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Fejlesztési terv; 
Hozzáférhetőség; Megőrzés

Csehországban a web archiválása 2000-ben 
kezdődött a nemzetközi szabványok figyelem-
bevételével. Csehország nemzetközi elismerést 
szerzett a digitalizálásban elért eredményeiért 
2005-ben, a Nemzeti Könyvtár megkapta az 
UNESCO/JIKJI Memory of the World díját a 
kulturális örökség védelmében és hozzáférhe-
tővé tételében végzett munkájáért.
A nemzeti könyvtárban a hosszú távon őrzésre 
szánt digitális objektumokat három nagy projekt 
köré szervezve digitalizálják: a Manuscriptorium 
(http://www.manuscriptorium.com) az értékes 
muzeális dokumentumok digitalizált gyűjte-
ménye. A Kramerius (http://kramerius.nkp.
cz) az 1801 után publikált értékes nyomtatott 
kiadványok (könyvek, időszaki kiadványok, 
egyebek) tára, amelyek a savas papíralapú in-
formációhordozó és a gyakori használat mi-
att fokozottan veszélyeztetettek. A WebArchiv 
(http://www.webarchiv.cz) a cseh webes forrá-
sok, dokumentumok hosszú távú őrzésre szánt 
digitális archívum.
A cseh könyvtárak tehát elméletileg jól felké-
szültek a nemzeti digitális könyvtár létrehozásá-
ra, ám az anyagi eszközök hiánya komoly féke-
zőerőt jelentett eddig a tervek megvalósításában. 
Az EU Strukturális Alapjainak támogatásával 
2008 után lehetőség nyílt ennek a projektnek a 
hatékonyabb megvalósítására.
A teljes cseh digitális archívumnak csak egy 
része a könyvtári dokumentumok köre, másik 
pillére az egyéb közgyűjtemények (múzeumok, 
galériák) anyagait tartalmazza, harmadik pillére 
pedig az épített, építészeti örökség körébe tarto-
zó objektumokat foglalja magában.
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A digitális repozitórium létrehozásának cél-
ja a hosszú távú digitális megőrzés keretében 
nem csak a „bitek” tárolása, hanem a technikai 
használhatóság és a szemantikai érthetőség tar-
tós biztosítása. A nemzeti digitális tároló raktár 
rendszere a megbízható digitális raktárak el-
veire épül, megfelel az OAIS (Open Archival 
Information System) elvi kereteinek, modelljé-
nek. A hosszú távú archiváláshoz jelenleg olyan 
rendszerek állnak rendelkezésre, mint az IBM 
DIAS-a, az Exlibris Rosetta rendszere vagy a 
Tessella cég SDB-je (Safety Deposit Box).
A repozitórum elvi és gyakorlati kereteinek ki-
dolgozását követően a hosszú távú projekt 350 
millió oldal digitalizálását tervezi 20 éves táv-
latban, tömeges digitalizálással. A tömeges di-
gitalizálás felgyorsítása 2009-2014 között két 
központi helyen (Prága és Brno) valósul meg, a 
digitális objektumok hosszú távú őrzésének és 
hozzáférésének biztosításával. A projekt az aláb-
bi veszélyeztetett dokumentumok digitalizálását 
tervezi a következő öt évben:
– 1801 után kiadott 540 ezer dokumentum, ez 
137 millió oldalt jelent;
– 1800 előtt kiadott, 20 ezer muzeális dokumen-
tum, mintegy 9 millió oldallal.
A WebArchiv keretében 5 milliárd eredeti digi-
tális objektum, forrásgyűjtemény begyűjtése és 
archiválása valósul meg. Megbízható digitális 
repozitórium kialakítását tervezik hitelesített 
belső és külső auditációval. A digitális tartal-
makhoz felhasználóbarát, kényelmes hozzáfé-
rést fognak biztosítani.
A projekt teljes költségvetése 706 millió cseh 
korona (85% uniós támogatás, 15% önrész), 
amely megfelelő anyagi fedezetet nyújt a meg-
valósításhoz.

(Prókai Margit)

295/2009

SIMON, James T.: World Newspaper Archive In: 
Slavic & East European information resources. – 10. 
(2009) 1., p. 82-87.

Nemzetközi Hírlaparchívum

Elektronikus könyvtár; Hírlap; Megőrzés; Szakiroda-
lom -történettudományi

A Nemzetközi Hírlaparchívum az amerikai Tu-
dományos Könyvtárak Központjának (Center 
for Research Libraries=CRL) és partnerintézmé-
nyeinek közös digitalizálási projektje, amelynek 
célja a világ minden tájáról származó történeti 
hírlapok és híranyagok megőrzése, és ezekhez 
folyamatos elektronikus hozzáférés biztosítása. 
A program 2008 decemberében latin-amerikai 
hírlapok (mintegy 60 ezer oldal) digitalizálásá-
val indult, és a tervek szerint a régió 35, 19-20. 
századból származó hírlapja lesz teljes szöveg-
gel kereshető az archívumban. A CRL biztosít-
ja a hosszú távú megőrzést és a hozzáférést. Az 
együttműködésbe bevont intézmények révén 
a hírlaparchívum kelet-európai hírlapokat is 
fog tartalmazni. A szerző kapcsolatfelvételre 
kéri azokat a könyvtárakat, amelyek a meglévő 
állományon kívül új címekkel (mikrofilmen) 
rendelkeznek, és érdeklődnek az együttműkö-
dés iránt.

(Autoref. alapján)

296/2009

SOKOLINA, O. V.: Social’nye, pravovye i kul’turnye 
zadači bibliotečnyh internet-projektov : Tehnologiâ 
rešenij In: Naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2009) 
1., p. 67-75.

A könyvtári internetprojektek társadalmi, jogi és kul-
turális feladatai. A megoldások technológiái

Elektronikus könyvtár; Használó; Oktatás informá-
cióellátása; Számítógép-hálózat

A jövő információs projektjei, elsősorban a 
mindenki számára hozzáférhető elektronikus 
könyvtárak az állami és a magántőke támoga-
tásával 2005-ben indultak jelentős fejlődésnek. 
A hagyományos könyvtárak és az elektronikus 
adatbázisok együttesét jelentő projekteknek kul-
turális, társadalmi és jogi szempontból egyaránt 
kifogástalannak kell lenniük.
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Oroszországban is számos elektronikus könyvtár 
működik, például a tudományos akadémián, a 
felsőoktatási intézményekben, az Oroszországi 
Állami Könyvtárban, az Arbikon, az Auditorium 
rendszer stb. Különleges helyet foglalnak el 
az információs-felvilágosító és a népművelési 
források, amelyek az információhoz való hoz-
záférés jogát a gyakorlatban valósítják meg. 
Emellett a hálózatoknak irányultságuknak meg-
felelően speciális szociális feladataik is vannak. 
A projektek sikeres fejlesztése és működtetése 
összefügg a társadalomnak a művelődéshez és 
az önképzéshez való hozzáállásával, ezeknek 
az értékeknek a társadalmi prioritások között 
elfoglalt helyével.
Az új generációs információs forrás, az IQlib 
fejlesztése 2007-ben kezdődött, 2008 végén a 
tesztelési szakaszban járt. Profilja a felsőfokú 
szakképzés. Az egységes könyvtári állomány 
elektronikus tankönyvekből és felvilágosító ki-
adványokból épül, egységes keresést és a teljes 
szöveghez egységes elérési formát biztosít. Az 
állományba az anyagok szigorú válogatás után 
kerülnek, a tananyagok mellett a szakmai kiadók, 
tudományos intézetek és elemző központok ál-
tal közreadott tudományos irodalom, valamint a 
társadalmi tulajdon osztályba sorolt tudományos 
és felvilágosító kiadványok is helyet kapnak. A 
következő lépés a tudományos és szakmai idő-
szaki kiadványok feldolgozása lesz.
2008 áprilisában az IQlib állományában több 
mint háromezer kiadvány volt, a gyarapodás 
150–200 kiadvány/hó. Fontos szempont a tu-
dományterületek egyenletes feldolgozása: az 
adatbázis tematikai megoszlása 9–27% a mű-
szaki, a humán, a közgazdasági, a biológiai és 
földtudományok, valamint az ipar, termelés, 
szállítás kategóriákba sorolva. A keresőrendszer 
különböző paraméterek szerinti keresést tesz 
lehetővé, az ETO-ra és a BBK-ra épülő hagyo-
mányos könyvtári keresés mellett. A regisztráció 
és a jogosultság ellenőrzése személyre szabott 
rendszerben folyik: a felhasználók kiválaszthat-
ják, rendszerezhetik és egyéni mappákban tárol-
hatják kérdéseiket és találataikat. „Személyes 
dolgozószobájában” a felhasználó dolgozhat a 

rendszer forrásaival, személyes információival, 
együttműködhet más felhasználókkal.
Az IQlib célcsoportja az oroszországi felsőokta-
tási intézmények hallgatói. 2008 áprilisában 11 
ezer regisztrált felhasználót és 54 ezer látogatót 
tartottak nyilván. A belső statisztika szerint a re-
gisztrált felhasználók több mint 60%-a dolgozott 
az adatbázis tartalmával, átlagosan 22 kérdésre 
keresett irodalmat, és 80 dokumentumot nézett 
meg. A felhasználók földrajzi megoszlása: az or-
szág központi területéről 31%, külföldről 20%, 
a nyugati, távol-keleti, szibériai és Volga menti 
területekről 5–9%.
Az IQlib adatbázisa a dokumentumok szerzői 
jogtulajdonosaival kötött szerződések alapján 
épül. A gyarapítás stratégiája a moszkvai és 
regionális kiadókkal folytatott együttműködés 
elmélyítése (2008 áprilisában 26, kiadói tevé-
kenységet is folytató oktatási intézménnyel volt 
szerződés). A közvetlen kapcsolatok eredménye-
ként az adatbázisba bekerülnek a kis példány-
számú kiadványok, a tudományos intézmények 
egyébként hozzáférhetetlen anyagai. A rendszer 
fejlesztésének fő iránya társadalmi szinten a kap-
csolatok bővítése, technológiai szinten pedig új 
elérési és szervizeszközök kidolgozása.

(Viszocsekné Péteri Éva)

297/2009

SRAJBERG, âkov L.: Google and libraries in Russia : 
first experience In: Slavic & East European informa-
tion resources. – 10. (2009) 1., p. 88-94.

A Google és az orosz könyvtárak kapcsolatának 
első tapasztalatai

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Együttműködés 
-nemzetközi; Elektronikus könyvtár; Könyvtári rend-
szer -országos; Számítógép-hálózat

Az orosz könyvtári rendszer szinte elképzel-
hetetlen nagyságrendű: összesen kb. 130.000 
könyvtárat fog át, amelyből csupán 48.000 
működik a kulturális minisztérium égisze alatt. 
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Ezek között a következők szerepelnek:
kilenc szövetségi szintű könyvtár, elsősorban a  –
két nemzeti könyvtár (a moszkvai Orosz Álla-
mi Könyvtár és a szentpétervári Orosz Nemze-
ti Könyvtár), rövidesen nemzeti szintűvé emel-
kedik a Boris Jelcin Elnöki Könyvtár;
tíz világhírű könyvtár, köztük az Állami  –
Nyilvános Történettudományi Könyvtár, a 
Rudomino Összoroszországi Idegen nyelvű 
Könyvtár és a Vakok Oroszországi Állami 
Könyvtára;
az Orosz Föderáció közigazgatási egységeinek  –
központi nyilvános könyvtárai, városi és más 
települési könyvtárak.

A harmadik csoport a legszámosabb, de a leg-
kevésbé fejlett hálózat. A nagy intézmények 
felszereltsége kielégítőnek mondható, a kisebb 
településeken működőknek azonban csak mint-
egy ötöde rendelkezik számítógéppel, és csak 
minden tizediknek van internet-hozzáférése. 
Az 1100 állami és magánegyetem, illetve más 
felsőoktatási intézmény könyvtári hálózata fej-
lett, az ország teljes felsőoktatási rendszere az 
internettechnológia révén egybekapcsolódik. A 
mintegy 500 akadémiai kutatóintézmény szin-
tén az interneten keresztül működik együtt. A 
tudományos és műszaki könyvtárak hálózatá-
nak – amely a szovjet időkben hatalmas volt, 
mára azonban már összezsugorodott – szakmai 
irányítását a technológiailag igen fejlett Orosz-
országi Állami Nyilvános Tudományos-Műszaki 
Könyvtár végzi.
A digitális könyvtárak között a leggyorsabban 
növekvő állományok az Orosz Állami Könyvtár 
disszertáció-gyűjteménye, vagy az Állami Nyil-
vános Tudományos-Műszaki Könyvtár elekt-
ronikus könyvtára. Mérföldkőnek bizonyult az 
elektronikus dokumentumok felhasználása terén 
a 2008 januárjával hatályba lépett törvény, amely 
még a tanulás vagy a kutatás céljából történő 
sokszorosítást is megtiltja a felhasználóknak, il-
letve a szerző engedélyéhez köti azt. A rendelke-
zés szigorán csak némiképp enyhít, hogy lassan 
Oroszországban is teret nyer a nyílt hozzáférés 
(open access) elve, és nem engedélyezik fizetős 
elektronikus könyvtárak működését.

Az internet elterjedése (Runet) mindenesetre 
megállíthatatlan, a lakosság 1/5-e tekinthető 
használónak (2007-ben az európai átlagban itt 
nőtt leginkább az arányuk), míg a honlapok 
száma mintegy 300 ezer. Legtöbben a könyv-
tárakban találkoznak először az internettel, és 
ott is használják a leginkább. A keresőmotorok 
népszerűségét tekintve a Google tavaly még csak 
a harmadik helyen állt a Yandex és a Rambler 
mögött, de 2005-ös megjelenése óta fokozato-
san növeli a táborát. A jövőben két, világszerte 
egyedi szolgáltatásával (Google Book Search és 
Google Print) remél nagyobb részesedést kihasí-
tani az internetpiacból, különösen, mivel legális 
terméket kínál, szemben a szigorú szerzői jogi 
szabályozással küzdő hazai szereplőkkel.
A moszkvai és a szentpétervári nemzeti könyvtár 
2006 végén mindenesetre már megállapodott a 
Library of Congress-szel egyes anyagaik digita-
lizálásáról. A munka kezdeti fázisában a költsé-
geket a Google vállalta magára. Második lépés-
ként a Google orosz kiadókkal állapodott meg, 
hogy anyagaikat hozzáférhetővé teszi a Russian 
Book Search révén. Harmadik projektként a cég 
egy orosz kiadó (az OLMA) 24 ezer kiadványát 
digitalizálta, és tette elérhetővé, minimális fel-
használói díj fejében. További együttműködés 
várható az említetteken kívül az akadémiai és 
a tudományos könyvtárakkal, köztük 15 egye-
temmel, összesen 6,5 millió dollár értékben. De 
csak a Google lát fantáziát az orosz piacban? 
Korántsem. A Microsoft egy amerikai egyetem 
5 milliós állományára alapozott könyvprogram-
jával (Windows Live Book Search) próbálkozott 
Oroszországban is.
(A cikk elfogadása után derült ki, hogy a Micro-
soft lezárta ezt a programot – A Szerk.)

(Vasbányai Ferenc)
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298/2009

YAO, Leye – ZHAO, Ping: Digital libraries in China : 
progress and prospects. – Bibliogr. In: The electronic 
library. – 27. (2009) 2., p. 308-318.
Digitális könyvtárak Kínában: eredmények és kilátások

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár
A cikk áttekintést nyújt a kínai digitális könyv-
tári projektekről, weboldalaik bemutatásával. 
Bemutatja a digitalizálás jelenlegi helyzetét és 
hátterét, azaz a technológiákat és a szolgálta-
tásokat.
Kérdőív segítségével vizsgálták a digitális 
könyvtárak honlapjait és szolgáltatásait. Ösz-
szesen tíz egyetemi, öt közművelődési és egy 
tudományos könyvtár honlapját választották ki 
és hasonlították össze tartalmuk, elektronikus 
forrásaik, navigációs rendszerük, felépítésük, 
adatbázisaik, felhasználó-képzési programjaik, 
stb. alapján. Tesztelték a virtuális referensz szol-
gáltatást, a felsőoktatási tájékoztató oldalakat, az 
integrált keresési rendszert, a személyre szabott 
szolgáltatásokat, a bejelentkezési és azonosítási 
felületet.
A kiválasztott könyvtárak kivétel nélkül műkö-
dő digitális könyvtárak, vagy prototípusok. Az 
elektronikus források két részből állnak, és a 
fontosabb üzemmódok szolgáltatás-központúak. 
Többségük saját információs portállal rendelke-
zik, és biztosítja az integrált keresést. Ugyan-
akkor tapasztalható némi hiányosság egyes 
honlapokon az egységességet illetően, például 
a különböző adatbázisokban történő együttes 
keresés esetében, illetve a navigációs rendszer 
felépítésében.

(Autoref.)

299/2009

ZHU, Qin – GUEVARA, Sophia: A practical guide for 
building a user-focused digital library collection In: 
Computers in libraries. – 29. (2009) 4., p. 6-10.
Gyakorlati útmutató használóközpontú digitális 
könyvtárak létrehozásához

Elektronikus könyvtár; Használó; Hozzáférhetőség; 
Igény; Szolgáltatások használata

Digitális könyvtárak létrehozásához először is meg 
kell határoznunk felhasználóink igényeit. Ezt sze-
mélyesen és e-mailben, csevegőprogramokkal, 
webes űrlapok kitöltetésével, közösségi háló-
zatokon, vagy könyvtári blogok segítségével is 
megtehetjük. Fel kell derítenünk, hogy a környe-
zetünkben működő oktatási intézmények milyen 
tantervek alapján dolgoznak, hogy ezekhez is 
igazodni tudjunk. Szinte minden szervezetnek 
van weboldala, tehát azokat is célszerű megis-
mernünk.
Könyvtárunk, főként a kölcsönzés, a könyvtár-
közi kölcsönzés és a tájékoztatás gépi és hagyo-
mányos nyilvántartásai sok mindent elárulnak 
arról, hogy mit és milyen forrásokból keresnek 
az olvasók. Hasonlóan hasznos weboldalunk 
naplófájljainak elemzése. Ezt követően meg kell 
keresnünk a megfelelő információforrásokat. 
Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy a kiszemelt 
tartalom más digitális gyűjteményekben is elér-
hető-e, mint amelyeket olvasóink jelenleg hasz-
nálnak. Milyen gyakran javasolták beszerzését 
felhasználóink, és van-e hozzá többféle hozzáfé-
rés? Milyen formában tudjuk a legteljesebb hoz-
záféréssel nyújtani felhasználóinknak? Tudjuk-e 
bővíteni a megkérdezett olvasók körét?
Ezt követi az előzetes kipróbálás, amelynek so-
rán néhány aktív felhasználóból fókuszcsoportot 
alakítunk ki, hogy beszámoljanak a számításba 
vett tartalommal kapcsolatos tapasztalataikról: 
könnyűnek találták-e a használatot, hasznunkra 
volt-e a tartalom és kompatibilis-e a mostani szá-
mítástechnikai környezettel. Ehhez webes űrla-
pokat és online felméréseket is használhatunk.
Tartalomelemzéssel megállapíthatjuk, hogy a 
tervezett tartalom kiegészíti vagy átfedi-e a je-
lenleg kínált tartalmakat. Erről a szállító oldalán 
találunk részletes információkat. El kell dön-
tenünk, hogy a tartalom és formája megfelel-e 
felhasználóink elvárásainak: pl. a HTML- vagy 
a PDF-fájlokat preferálják-e. Fontos, hogy meg-
felelő időtartamot fed-e le a tartalom: az alap-
kutatás több retrospektivitást kíván, mint az új 
technológiai trendek kutatása.
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A beszerzésre vonatkozó döntésben fontos té-
nyező, hogy a szállító akkor is biztosítja-e az 
előfizetett tartalomhoz való jövőbeni hozzáfé-
rést, ha később lemondjuk az előfizetést. Mérle-
gelnünk kell, hogy az előfizetés megújítása nem 
jelent-e majd túl nagy pénzügyi terhet az első, 
kedvezményes előfizetéshez képest? Meg kell 
fontolnunk, hogy milyen licencfeltételeket foga-
dunk el. Ha lemondjuk a nyomtatott folyóiratok 
előfizetését, befolyásolja-e az a digitális előfize-
tést? Jobban járunk-e, ha csomagra vagy egyes 
címekre fizetünk elő? Kedvezőbb-e a többéves 
előfizetés? Ha igen, a teljes időszakra előre 
kell-e fizetnünk? Van-e az automatikus megújí-
tásról szóló záradék a szerződésben? Ha igen, 
tárgyalhatunk-e róla, és mennyi idővel a lejárat 
előtt kell kezdeményeznünk a lemondást vagy 
a megújítást? Jó tudni, hogy miként definiálják 
és hogyan kezelik a késedelmes fizetést, vagy 
hogy milyen vevőszolgálati támogatást kapunk. 
A szolgáltatás beindításához tisztáznunk kell a 
felhasználók azonosításának módját.

A szolgáltatást népszerűsítenünk is kell. En-
nek érdekében helyezzünk el hírt a könyvtár 
blogjában és wiki oldalain, RSS hírcsatornánk-
ban, e-mailes hírlevelünkben, készítsünk podcast 
üzenetet! A használatot a rendszerek naplófájljai 
segítségével követhetjük nyomon.
A szerződési idő lejártával kiigazíthatjuk az elő-
fizetést. Ha magas az egy használatra eső költ-
ség, és van más opciónk hasonló tartalom szol-
gáltatására, ha csökkent a használat, viszont nőtt 
a licencdíj, lépnünk kell. Meg kell vizsgálnunk, 
hogy milyen gyakran adódtak problémák a hasz-
nálatban, és milyen hatékonyan oldotta meg eze-
ket a szállító. Fontos tudnunk, hogy egyáltalán 
„egy nyelven beszélünk-e” felhasználóinkkal. 
Megfelelő és érthető nevet adtunk-e a tartalom-
nak, és azon az úton, ahol információkat keres-
nek, jól helyeztük-e el az adott tartalmat?

(Koltay Tibor)

Lásd még 240, 246, 247, 265, 281

cadik századi írásos tekercsekre bukkantak más 
értékes leletekkel együtt. Nagyon ritka, hogy 
ilyen nagy mennyiségben és ilyen jó állapotban 
találjanak ilyen régi dokumentumokat. A teker-
csek egy kormányhivatal értékes iratai, amelyek 
a korabeli japán emberek mindennapi életét do-
kumentálják. A dokumentumok restaurálása és 
feldolgozása azonban komoly gondot jelent a 
szakemberek számára, mivel olyan tekercsekről 
van szó, melyeknek mindkét oldalára különböző 
tartalmú írások kerültek.

(Autoref.)

Kapcsolódó területek
Múzeumok, levéltárak

300/2009

INOKUCHI, Hiromitsu: Shōsōin : the oldest archive 
in Japan In: Library & archival security. – 22. (2009) 
1., p. 61-70.

Shōsōin, az ősi japán levéltár

Információhordozó -archaikus; Levéltár; Restaurá-
lás

Japánban a világ legrégebbi fából készült raktár-
épületében, amelyet Shōsōinnak hívnak, nyol-
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Kiadói tevékenység

301/2009

FERNÁNDEZ, Mario [et al.]: Género y visibilidad 
Web de la actividad de profesores universitarios 
españoles : el caso de la Universidad Complutense 
de Madrid. – Bibliogr. In: Revista española de docu-
mentación científica. – 32. (2009) 2., p. 51-65.
Res. angol nyelven

Női és férfi oktatók webjelenléte a spanyol egye-
temeken: esettanulmány a madridi Complutense 
Egyetemről

Egyetemi oktató; Elektronikus publikáció; Publikálás 
-tudományos kiadványoké

A Madridi Complutense Egyetemen (UCM) 
több mint 5800 oktató és kutató dolgozik, a 
nők aránya 41% (igaz, a tanszékvezetőké csak 
17,8%). Közülük 289-en publikáltak 2006-ban, 
176 (60,9%) férfi és 113 (39,1%) nő. Az UCM 
2006-ban publikáló oktatói-kutatói közül csak 
29,1%-nak van saját oldala a weben, közülük 
37,5% a férfi és mindössze 15,9% nő. A humán 
és társadalomtudományi területen működő ok-
tatók az aktívabbak e téren: 42% a személyes 
oldallal rendelkezők aránya, míg az alap- és 
alkalmazott természettudományi oktatóknál ez 
az arány csak 28%. Ami a cikkek „láthatóságát” 
vagy hatását illeti, igen nagy különbséget mutat 
a Google és a Google Scholar: az előbbiben vég-
zett keresés közel tízszeres eredményt mutat, ám 
a nemek közötti eltérés egyik esetben sem jelen-
tős. Hasonlóképpen alig van eltérés a férfi és női 

szerzők között az intézményi repozitórium (az 
E-Prints Complutense) tartalmában. A jelenlét 
ugyan meglepően alacsony: csak minden ötödik 
szerző használta ki ezt a lehetőséget publikációja 
hozzáférhetőségének további növelésére.
Tekintettel arra, hogy a spanyol országos sta-
tisztika szerint az egyetemi oktatók 37 százaléka 
nő, az UCM adatai nyugodtan általánosíthatók. 
Megállapítható, hogy a tudományos kommuni-
káció új technológiáit az egyetemi oktatók és 
kutatók meglehetősen kis hányada használja: 
csak 29%-uknak van saját oldala a weben, és 
a nők körében ez az arány még alacsonyabb: 
mindössze 16%. Az is általánosítható, hogy 
a humán és társadalomtudományokat oktatók 
körében nagyobb a hajlandóság tudományos 
eredményeik e módon való kommunikálására 
és a kutatótársakkal való kapcsolattartás ilyen 
formájára, mint a természet- és alkalmazott tu-
dományok terén működőknél.
Az új technológiák általában alacsony haszná-
latának oka az lehet, hogy egyes kutatók meg-
elégszenek eredményeik hagyományos úton 
való közzétételével, de lehet az is, hogy az 
egyes intézmények (egyetemek) maguk sem 
szorgalmazzák ezek használatát (esetleg meg 
sem teremtik a lehetőséget). A további vizsgá-
lati szempontok (a publikációk láthatósága, il-
letve megjelenésük az intézményi repozitórium 
adatbázisaiban) tekintetében nincs szignifikáns 
különbség a női és a férfi oktatók viselkedése 
között. Mindezek a megállapítások nagyjából 
megfelelnek a korábbi hasonló nemzetközi vizs-
gálatok eredményeinek.

(Mohor Jenő)
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