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Könyvtár- és információ- 
tudomány

Általános kérdések

127/2015

SALARELLI, Alberto: Sul perché, anche nel mondo dei Linked Data, non pos-
siamo rinunciare al concetto di documento. – Bibliogr. a jegyzetekben In: AIB 
studi. – 54. (2014) 2/3.
Res. angol nyelven

Miért nem mondhatunk le még a Linked Data világában sem a dokumentum fo-
galmáról

Feldolgozó munka; Információ

A Linked Data a nyílt adatok (open data) használatának egyik legérdeke-
sebb és leghatékonyabb formáját jelenti, lehetővé téve, hogy különböző 
digitális archívumokban tárolt adatokat kapcsoljanak össze, különösen 
innovatív információs rendszereket hozva így létre. Másrészt néhány 
problémát is felvet, köztük az adatok származásával és töredezettségé-
vel kapcsolatosakat. Éppen ezért minél inkább háttérbe szorítja a Linked 
Data által alkalmazott dekonstruktív logika a dokumentum fogalmát, an-
nál kevésbé szabad lemondanunk róla. Csak a dokumentum fogalmának 
életben tartásával tudjuk az információ cseppfolyósságát (liquidity) olyan 
szilárd struktúrákban tartani, amelyek (még ha nem is kizárólag) a könyv-
tári-bibliográfiai tradíció jellemzői, és amelyek alapvető fontosságúak a 
társadalmi valóság építéséhez. 

(Autoref.)
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Történet
Lásd 131

Kutatás

128/2015

KoLtAy tibor – ŠpIRAnEc, Sonja – Z. KARvALIcS 
László: the shift of information literacy towards Research 
2.0. – Bibliogr. In: the journal of academic librarianship. – 
41. (2015) 1., p. 87-93.

Az információs műveltség és a Kutatás 2.0

Információs műveltség; Tudományos kutatás

A Kutatás 2.0 jelentőségét a felsőoktatási könyv-
tárak is felismerték. A kifejezés az információs és 
kommunikációs technológiák térnyerésével a tudo-
mányos kutatásban bekövetkezett változásokat jelöli. 
Nemcsak új távlatokat ígér, hanem kockázatokkal is 
jár, ezért nem várható, hogy rövid vagy középtávon 
radikális és rendszerszintű változásokat hozzon. 
Elterjedését akadályozza, hogy a bizalom és a te-
kintély megítélése a kutatók körében nem változott 
meg a technológia változásával, ami különösen igaz 
a közösségi médiára, amelynek minimális a felhasz-
nálása a tudományos eredmények közzétételére. A 
publikálás fő csatornái ugyanis továbbra is a lekto-
rált folyóiratok.
Amellett, hogy az eredmények blogbejegyzésekben 
való közlését nem honorálja a tudományos közösség, 
az eredmények eltulajdonításától is félni kell bizo-
nyos területeken. A közösségi média nagyobb mérvű 
használata publikálásra a fiatal kutatók körében sem 
jellemző. Mindeközben mégis van elmozdulás a vál-
tozások irányába, különösen az informális kommuni-
káció területén, és a megbízhatóságnak többféle, az 
eddigitől eltérő felfogása alakult ki az új információs 
környezetben. Összességében azonban az új eszközö-
ket főként olyan célokra használják a kutatók, ame-
lyek kapcsolódnak a hagyományos funkcióknak az 
eddiginél hatékonyabb kihasználásához.
Az írástudás új típusainak szintjei közül a gyakorlati 
jellegű készségek sorában az információs műveltség 
a legismertebb, amely ráadásul az információs túlter-
helés enyhítésre is alkalmas. A kutatók információs 
viselkedéséhez kötődő formák közül kiemelendő a 

tudományos és az akadémiai írástudás. Az előbbi a 
tudományos gondolkodás képességéhez és a tudo-
mányos kutatás végzéséhez szükséges készségekhez 
kötődik, míg az utóbbi a tudományos írás és olvasás 
készségeit foglalja magában. Mivel az információs 
műveltségnek nemcsak instrumentális és funkcionális 
dimenziói vannak, értelmét vesztené, ha csak annak 
alapján ítélnénk meg, hogy mennyire járul hozzá a 
kutatási tevékenység elismeréséhez. Az információs 
műveltség és a Kutatás 2.0 egyaránt hangsúlyozzák a 
publikálás meglévő rendszerének kritikáját és a nyílt 
hozzáférés fontosságát. Ebben a kontextusban, az 
információs műveltségnek kevesebbet kellene fog-
lalkoznia az információ visszakeresésének formális 
kérdéseivel, viszont több figyelmet kellene fordítania 
az értékelésre, az információmenedzsmentre és az 
adatok kezelésére. Mindeközben akár az is felme-
rülhet, hogy az információközvetítők újra szerepet 
kaphassanak a tudományos kommunikációban, igaz, 
az eddigiektől eltérő módon.

(Koltay Tibor)

129/2015

vIvARELLI, Maurizio: Specie di spazi : alcune riflessioni 
su osservazione e interpretazione della biblioteca pubb-
lica contemporanea. – Bibliogr. a jegyzetekben In: AIB 
studi. – 54. (2014) 2/3.
Res. angol nyelven

A tér fajtái. néhány megjegyzés a mai közkönyvtár értel-
mezéséhez

Könyvtárépület -közművelődési; Könyvtártudományi ku-
tatás; Közművelődési könyvtár

A cikk egy kutatási projektet ír le, melynek célja, 
hogy értékelje és elemezze azokat a különféle je-
lenségeket, amelyek a könyvtár – fizikai, digitális, 
konceptuális, metaforikus – terében megmutatkoz-
nak, valamint e jelenségek kölcsönös kapcsolatait. 
A kutatás ötletét a közkönyvtár mibenlétéről szóló 
ellentmondásos viták és az ezzel kapcsolatos tech-
nikai és metodológiai vélemények különbözősége 
adták, másrészt pedig négy, a szigorúbban értelme-
zett könyvtárügyön kívüli szerző: Georges Perec, 
Barabási Albert-László, Gregory Bateson, Edmond 
Husserl gondolatai.
A hagyományos public library modell meggyengü-
lése és lényegi válsága különféle (és nem egyszer 
összeegyeztethetetlen) értelmezéseket és nézőpon-
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tokat hozott. Ezekre tekintettel szükségesnek látszik 
a könyvtári térben jelentkező valamennyi jelenség 
megfigyelése és elemzése. A cikkben ismertetett 
kutatás, amely három különböző esettanulmányban 
(Biblioteca delle Oblate, Firenze; Ginestra fabbrica 
della conoscenza kulturális központ, Montevarchi; 
MMAB, Montelupo Fiorentino) valósul majd meg, 
mennyiségi, minőségi és a network science-ből 
származtatott módszerek kombinációját fogja hasz-
nálni. 

(Autoref.)

Tudománymetria, bibliometria

130/2015

tuRBAntI, Simona: navigare nel mare di Scopus, Web 
of science e Google Scholar : l’avvio di una ricerca sulla 
vitalità delle discipline archivistiche e biblioteconomiche 
italiane. – Bibliogr. a jegyzetekben In: AIB studi. – 54. 
(2014) 2/3.
Res. angol nyelven

navigálni a Scopus, a Web of Science és a Google 
Scholar tengerén: kutatás indítása az olasz levéltár- és 
könyvtártudomány életképességéről

Adatbázis; Bibliometria; Gépi információkeresés; Hivat-
kozás

A római La Sapienza Egyetem irodalom-, nyelvé-
szet- és dokumentáció-tudományi PhD programjának 
keretében kutatás indult az olasz könyvtári-levéltári 
diszciplínák állapotának felmérésére azt megállapí-
tandó, mennyire képesek kilépni környezetükből, és 
jelen lenni sajátjukén kívüli szakterületeken és/vagy 
nyelvi területeken. A cikk leírja a szakterület olasz 
szerzőinek munkáira való keresést a Scopus, a Web 
of Science és a Google Scholar tartalmában, bemu-
tatja az alkalmazott módszert, a használati különbö-
zőségeket – és nem kevésbé az adatbázisok korlátait. 
Részletesen elemzi a Google Scholar használatának 
nehézségeit, és bemutatja a két másik adatbázisból 
nyert számszerű eredményeket is. A kirajzolódó kép 
azon kívül, hogy rávilágít e hivatkozási eszközök 
használatának bonyolultságára, megmutatja, milyen 
nehéz releváns mennyiségi adatokhoz jutni olyan ese-
tekben, mint az olasz könyvtár- és információtudo-
mány (LIS), lévén az kevéssé képviselt a hivatkozási 
panorámában. Az első kutatási eredmények világossá 
teszik, hogy az olasz LIS tanulmányok jelenlétének 
és hatásának (más szavakkal: „nemzetközivé téte-
lének” és életképességének) vizsgálatához alapvető 
fontosságú a mennyiségi adatok korrekt gyűjtése és 
használata.

(Autoref.)

Könyvtár- és tájékoztatásügy

Általános kérdések

131/2015

SoKoLov, Arkadij Vasil’evič: Social’nye sub’’ekty uprav-
leniâ bibliotečnym delom : bibliotečnaâ triada In: Bibliote-
kovedenie. – (2015) 1., p. 27-31.

A könyvtárügy irányításának társadalmi alanyai (szubjek-
tumai): a könyvtári triász

Állami irányítás; Könyvtárügy története; olvasásra neve-
lés

A könyvtárak nem maguktól jönnek létre, a hatalom 
létesíti és finanszírozza őket azért, hogy a társadalom 
irányításában fel tudja felhasználni. A könyvtárügy-
ben a triász egymással összefüggő és egymást fel-
tételező alanyai: a létrehozók (állam, egyház, ipar, 
oktatás stb.), a könyvtárosok és az olvasók. A triász 
tagjai közötti viszonyok nem egyértelműek: lehetnek 
kiegyensúlyozottak (normális triász), deformáltak 
(torz triász) és válságosak (a triász felbomlása). Ezt 
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a sokféleséget az oroszországi könyvtárak 20. századi 
történetén lehet bemutatni.
Ezüst korszak. A 20. század elején a könyvtárügy fej-
lesztését a felvilágosult orosz értelmiség kezdemé-
nyezte; a könyvtárat a nem iskolarendszerű oktatás és 
az önképzés valódi központjának tartották, a könyv-
tárost pedig az olvasás oktatójának és irányítójának. 
A könyvtári felvilágosító munka pedagógiai lényegét 
a következő pontokban foglalták össze:

minőségileg segítse az olvasókat érdeklődési kö- –
rüknek és nézeteiknek megfelelő irodalom kivá-
lasztásában,
különböző ajánlásokkal bővítse az olvasott mű- –
vek körét,
olvasási kultúrára neveléssel fejlessze az olvasók  –
önállóságát,
ne erőltesse a kéréseket, és ne tiltsa az olvasóknak  –
a kért könyveket.

A könyvtári pedagógia az olvasónevelés tudománya 
lett, a társadalom elismerte és tisztelte a képzett, 
önzetlen könyvtárosokat. Szakmai öntudatuk fejlő-
dését tanúsítja demokratikus egyesülésük (1911. évi 
kongresszusuk). A triász normális és kiegyensúlyo-
zott volt.
Szovjet korszak. Az 1920-as évek kulturális forradal-
mában a hatalom széleskörűen kihasználta a könyv-
tárak pedagógiai potenciálját. Az olvasás irányítása 
a pártosság elvét követte, ideológiai munkának szá-
mított; magában foglalta az olvasók megismerését, 
egyéni és tömegkommunikációs módszereket, az 
olvasási kultúrára nevelést, de mindezt egyoldalúan, 
deformálva a normális triászt. A deformáció lénye-
ge abban volt, hogy a politikai hatalom a könyvtári 
rendszer egyetlen fenntartója és irányítója. A könyv-
tári pedagógia a szovjet irodalom és könyvolvasás 
propagandája lett, ennek következtében a könyvek 
iránti igények meghaladták a kínálatot, az irodalom 
hiánycikké vált, a könyvtárak túlzsúfoltak lettek.
Posztszovjet korszak. Az 1990-es években a könyv-
tári liberálisok elvetették a könyvek és az olvasás 
propagálását, helyette a könyvtári szolgáltatásokat 
helyezték előtérbe. A fogalom az olvasói igények ki-
elégítésére irányuló valamennyi könyvtári tevékeny-
séget tartalmazza. Elismert lett az információhoz való 
hozzáférés könyvtári etikája. Úgy képzelték, hogy a 
polgárok felszabadultan igyekeznek a demokratizált 
könyvtárakba, ahol mindenki számára nagylelkűen 
megnyitják az összes korábban zárolt raktárat. A pi-
aci privatizálás légkörében a könyvtári propaganda 
helyébe a szervilizmus lépett, az olvasás irányítását 
az információellátás váltotta fel. A „használói pia-

con” nagy a könyvkínálat, és csökken a könyvtári 
szolgáltatást igénybe vevők száma. A 21. században 
az oroszok olvasók helyett információhasználókká 
váltak, olvasás iránti vágyuk elapadt. Egy 2014. évi 
felmérés szerint a sohasem és a ritkán olvasók ará-
nya 36% volt (2009-ben 27%), a városi könyvtárak 
szolgáltatásait 8% vette igénybe (2009-ben 10%). A 
triász légüres térben lapul, az új generáció messze 
elkerüli. A haladó gondolkodású könyvtárosok a ki-
utat a könyvtári marketingben látták, a nem olvasók 
könyvtári célcsoporttá válnak. A hiba ott van, hogy 
a könyvtár nem áruház, nincs üzlet a könyvtáros és 
az olvasó között, minden adófizető ingyen veheti 
igénybe a szolgáltatásokat. A könyvtári marketing 
nem kereskedelmi tevékenység, a társadalmi hatás-
ra irányul; vagyis a könyvtár irányító tevékenysége 
az olvasókkal a szovjet korszakban folytatott munka 
analógiája piaci körülmények között.
Meg fogja tudni oldani a könyvtári marketing a vál-
ságot, visszatér a triász a normális állapotba? Ebben 
ma csak a könyvtáros érdekelt. A marketing szigorú 
törvénye szerint: a szakma jövője az aktív korosz-
tálytól függ.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 136, 142, 183, 184

Nemzeti könyvtárügy
Lásd 133

Központi szolgáltatások

132/2015

LonSKÁ, Pavlína: Informační část Centrálního portálu 
českých knihoven : ok 2014 ve znamení příprav In: 
Čtenář. – 67. (2015) 3., p. 88-92.

A cseh könyvtárak központi portáljának információs ré-
sze: 2014 az előkészületek éve

Fejlesztési terv; Könyvtártudományi tájékoztatás; Köz-
ponti szolgáltatások; portál

A Cseh Köztársaság 2011–2015. évekre szóló könyv-
tárfejlesztési koncepciójának 19. prioritásához kap-
csolódó munkacsoport foglalkozik a cseh nyilvá-
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nos könyvtári rendszer marketingtámogatásával. A 
könyvtárak feladatköre mára a kölcsönzés mellett 
információs, képzési és kulturális központi tevékeny-
ségekkel egészült ki. A cseh könyvtárak potenciális 
aktivitása és szolgáltatásai nem eléggé kihasználtak, 
melyre a könyvtári portál támogató megoldást nyújt-
hat. A www.knihovny.cz portál a használók számára 
egy helyről elérhető, kényelmes szolgáltatásokat biz-
tosít. A portál része az az információs felület, amely a 
cseh könyvtárak és szolgáltatásaik kiindulási pontját 
jelenti a nyilvánosság számára. A projekt előzmé-
nyének tekinthető a 2004-ben megvalósult korábbi 
könyvtárportál, amelynek aktualizálása, megújítása 
mára elengedhetetlenné vált. Milyen tartalommal és 
hogyan kellene kialakítani az információs portált? 
Ezzel kapcsolatban 2014-ben kérdőíves felmérést 
végeztek a könyvtárak körében, melyre 477 válasz 
érkezett. A munkacsoport számára megfogalmazott 
válaszok szerint a portált a következő tartalommal 
kellene feltölteni: információk a könyvtári hálózatról, 
a cseh könyvtárak szolgáltatásairól és forrásairól, hí-
rek az egész köztársaságban futó könyvtári akciókról, 
frissített könyvtári címtár, „Kérdezd a könyvtárost” 
tájékoztató szolgálat, információ a központi könyv-
tári portál projektről.
A projekt bevezető szakaszában lezajlott a webol-
dalak funkcionális elemzése, amely a megvalósítás 
alapjául szolgált. Született néhány megoldási javaslat 
a weboldalak struktúrájára, mely áttekinthető, egy-
szerű menüben, hat témakörben nyújt tájékoztatást 
(bevezetés, könyvtárak adatbázisa, információk a 
könyvtárakról, online források, jelentős akciók, kér-
dezd a könyvtárost).
A könyvtári címtár új böngészőfelület, amely a 19. 
prioritás munkacsoport munkájaként a finn nyilvá-
nos könyvtárak címtárának mintájára készül (http://
hakemisto.kirjastot.fi/en/) és a kapcsolatokon, elérhe-
tőségeken kívül a nyitvatartási időt és a szolgáltatási 
kínálatot is tartalmazza.
A jelenlegi cseh címtár elsősorban a közös kataló-
gushoz csatlakozott könyvtárak adatait tartalmazza, 
a további könyvtárak adatai eltérő mélységben és 
részletezettséggel találhatóak meg, és tartalmazzák 
a megszűnt könyvtárak adatait is. Ezért új adat-
struktúra kidolgozására került sor, bizonyos adatok 
csak a könyvtárosok számára lesznek elérhetőek 
(pl. könyvtárközi kölcsönzés). Az elemzés igazol-
ta, hogy a címlisták mellett interaktív térképekre is 
szükség van. A térképen való ábrázolás domináns 
része mellett a nyitvatartási adatok, a katalógus és a 
honlap is közvetlenül elérhető. A térképes ábrázolás 

alatt három tematikus lehetőség további informá-
ciókat nyújt a könyvtárakról (kapcsolatok, fiókok, 
szolgáltatások).
A 19. prioritás munkacsoportja a prágai városi könyv-
tár irányításával kidolgozta a központi könyvtári 
portál használói forgatókönyvét. Három olvasói cél-
csoport (szépirodalom-olvasó, felsőoktatási hallgató, 
tudós/kutató) reprezentatív képviselőit szólították 
meg, kis minta alapján. A használói szokások vizs-
gálata alapján (hogyan használja a katalógust, milyen 
kérései vannak, hogyan mozog a katalógusban) ké-
szül a portál használói forgatókönyve.
A portál információs részének szöveges és grafikai 
megvalósítása a 2015-ös év feladata, melyhez a kul-
turális tárca támogatását kérték. Az előkészített pro-
jekt részeként további mélyebb használói vizsgálat 
szükséges a forgatókönyv elkészítéséhez a központi 
könyvtári portállal kapcsolatban.

(Prókai Margit)

133/2015

RIcHtER, vít – ŠTěPánoVá, Bedřiška: Knihovnický 
Institut národní Knihovny ČR a jeho funkce v systému 
knihoven. – Bibliogr. In: Knižnica. – 16. (2015) 1., p. 11-
19.
Res. angol nyelven

A cseh Köztársaság nemzeti Könyvtárának Könyvtári In-
tézete és funkciói a könyvtári rendszerben

Feladatkör; Koordináció -belföldi; Könyvtártudományi 
szak könyvtár; Könyvtártudományi tájékoztatás; Módszer-
tani központ; továbbképzés

A cseh Könyvtári Intézet (továbbiakban: KI) az el-
múlt több mint ötvenéves történetében számos szer-
vezeti változáson ment keresztül. Legkorábbi előde az 
1953-ban a tudományos könyvtárak számára alakult 
Könyvtári Tudományos-Módszertani Kabinet volt. A 
bársonyos forradalom után a neve 1991-ben Könyv-
tári Kutatási és Fejlesztési Részlegre változott. 1994 
elejétől Könyvtári Osztályként fő feladata a nyilvános 
könyvtári és információs szolgáltatások kutatása és 
fejlesztése lett. 2005-től a Cseh Köztársaság Nemze-
ti Könyvtárának Könyvtári Intézete néven működik, 
három osztállyal. Része a Könyvtártudományi Szak-
könyvtár, mely 1953-ban jött létre, mára 44 ezer kö-
tet és 200 folyóiratcím található gyűjteményében. A 
könyvtártudományi szakirodalom adatbázisát Aleph 
rendszerben szolgáltatja. A könyvtári szakirodalom 
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beszkennelt katalógusa 1890–1989 közötti adatokat 
tartalmaz, melyhez közel 60 ezer tételes, 1970–1989 
közötti szakmai dokumentációs kartoték kapcsolódik. 
A könyvtár fontos szolgáltatása a 2001–2002 között 
létrejött „A cseh könyvtár- és információtudomány 
terminológiai adatbázisa”, melyet a „Könyvtári és 
információs rövidítések adatbázisa” egészít ki.
A szakmai kiadói tevékenység a KI-ben mindig fon-
tos volt, itt jelenik meg a Knihovna című referált 
szakfolyóirat nyomtatott, Knihovna Plus néven az 
elektronikus változata. A könyvtáros szakma számára 
a KI 1998-ban létrehozta a Könyvtári Portált, ahol a 
fontos információk mellett elektronikus vitafórumok 
és konferenciák is helyet kapnak. A portált Facebook-
oldal egészíti ki. Virtuálisan a portálhoz kapcsolódik 
a Könyvtár- és információtudományi szakmai oldal, 
amely a könyvtárosok és információs szakemberek, 
az oktatók és hallgatók igényeit elégíti ki. 
A KI Oktatási osztályának feladata a képzések, to-
vábbképzések szervezése. 1996-tól végzi a képzést 
szaktanfolyamok keretében olyan könyvtári munka-
társak számára, akiknek középiskolai végzettségük 
vagy nem könyvtáros szakirányú felsőfokú végzett-
ségük van, lehetővé téve számukra a szakképesítés 
megszerzését. 2002 óta szervezik a számítógépes és 
információs írástudás alapjait elsajátíttató tanfolya-
mokat. Oktatási tevékenységük része a speciális és 
innovációs továbbképzések, szemináriumok szerve-
zése, aktuális témákban (pl. szerzői jog, marketing, 
lektorálás, szociális háló stb.). 2014-ben 83 szeminá-
riumot szerveztek 1995 személy részvételével.
A KI 1998 óta foglalkozik a könyvtárosok életkori 
megoszlásának, fizetésének és végzettségének elem-
zésével. 1998-ban, 2004-ben és 2012-ben átfogó ku-
tatásokat végeztek a témával kapcsolatban. A törvény 
regionális, nemzeti feladatokat is meghatároz a KI 
számára, 14 megyei könyvtár és további 85 könyvtár 
szakmai tanácsadását, koordinálását látja el.
A Könyvtári statisztika része a Kulturális statiszti-
kának, amelyet a Nemzeti kulturális információs és 
tanácsadó központ készít a KI-vel együttműködve.
A KI a Könyvtári nyilvános információszolgáltatások 
program koordinációs központja, mely 2000 óta tá-
mogatja a könyvtárak pályázati forrásokban való ré-
szesedését, 14 éves közreműködésének köszönhetően 
több mint 1 milliárd Kč került a könyvtárakba.
A könyvtárak képviseletét a szerzői jogok területén a 
KI a Könyvtári és Információs Szakemberek Szövet-
ségével és az ágazati minisztériummal együttműköd-
ve végzi. A szerzői jogi törvény megújítás alatt áll, 

mely megnyitja a lehetőséget a digitális dokumentu-
mok csoportos licencszerződéséhez is.
A Cseh könyvtárosok szótára a KI új tevékenysé-
ge: 2013-ban új adatbázist alakított ki a könyvtáros 
személyiségek bemutatására a múltból és a jelenben 
egyaránt. Könyvtári címtárat 1973 óta készít, 2003-
tól csak elektronikusan Aleph rendszerben, amely 
3000 cseh könyvtár adatait tartalmazza, akik részt 
vesznek a közös katalógus (CEZL/CASLIN) építé-
sében és a könyvtárközi kölcsönzésben. 2015-ben az 
összes könyvtár adatát elérhetővé teszik a központi 
könyvtári portál részeként.
A felnőttek és gyerekek olvasási szokásainak vizs-
gálata, olvasáskutatási projektek megvalósítása is a 
KI feladata. A Cseh Tudományos Akadémia Cseh 
Irodalmi Intézetével együttműködve végez repre-
zentatív kutatásokat, 2007-ben a 15 év feletti felnőtt 
lakosságot, 2013–14-ben a 6–14 év közötti fiatalo-
kat vizsgálták.
A KI koordinálja a külföldi projektekben való 
együttműködéseket is (PULMAN, TEL-ME-MORE, 
Calimera stb.).

(Prókai Margit)

134/2015

StoKLASovÁ, Bohdana: Centrální portál českých 
knihoven na rozcestí In: Čtenář. – 67. (2015) 3., p. 83-
87.

válaszúton a cseh könyvtárak központi portálja

Együttműködés -belföldi; Fejlesztési terv; Központi szol-
gáltatások; portál

A cseh könyvtárak központi portáljának célja olyan 
erős, minőségi, kényelmi szolgáltatások biztosítása, 
amelyek a használók számára a kívánt dokumentumot 
vagy információt bármikor, bárhonnan, bárhol elérhe-
tővé teszi, akár nyomtatott, akár digitális formában.
A portál első mérföldkövét jelentette 2010 márciu-
sában a Központi Könyvtári Tanács által elfogadott 
határozat, amely erős központi szolgáltatás létreho-
zásának szükségességét hangsúlyozta. 2011-től a 
Cseh Köztársaság 2011–2015. évre szóló könyvtár-
fejlesztési koncepciójában a 6. cél fogalmazta meg 
a könyvtári rendszer összes könyvtár által elérhető 
szolgáltatásainak hozzáférését. 2012-ben a cél kere-
tében zöld utat kapott a kormánytól a koncepció, és 
szeptemberben létrejött a Központi Könyvtári Portál 
(www.knihovny.cz), ahol a projekttel kapcsolatos 
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információk szerepeltek. 2013 februárjában mun-
kacsoport alakult a portálszolgáltatás megvalósítá-
sára, mely magában foglalta a központi portál, az 
információforrások szolgáltatása, az online fizetés, 
a könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgál-
tatás feladatait.
2014 elejétől már négy szakterületi munkacsoport 
dolgozott a projekt kidolgozásán, amikor megala-
kult a finanszírozással és szervezéssel foglalkozó új 
munkacsoport. 2014 elejétől megkezdődött a Morva 
Területi könyvtár irányításával Brnóban a könyvtá-
rak felkészítése a csatlakozáshoz. Az év májusában 
a projekt a harmadik, majd negyedik verzióba lépett, 
és év végére vagy 2015 elejére tervezték a portál-
szolgáltatás indítását. A jogi dokumentáció azon-
ban nem készült el, és további kétségek merültek 
föl a projekt kulcsrakész indításával kapcsolatban. 
A megoldatlan kérdések nagy idő- és költségigénye 
miatt a portálszolgáltatás indítása két lehetőség közti 
válaszút elé jutott:
1.  A specifikumok lehetőség szerinti minimumra re-

dukálása.
2.  A specifikumok nagy részének megőrzése és a 

nyílt hozzáférés melletti döntéshozatal.
Mivel az alapító könyvtárak nagy többsége nem tu-
dott konszenzusra jutni szervezési és finanszírozási 
kérdésekben, a továbbiakra nézve az alábbi kérdése-
ket fogalmazták meg.
1.  2015-ben a központi portálszolgáltatás külső tech-

nológiai feltételei nem valósulnak meg.
2.  A tempó lassítása szükséges az alapvető projektdo-

kumentumok átdolgozása és a csatlakozó könyv-
tárak felkészítése miatt.

3.  További könyvtárak csatlakozási szándékának 
megerősítése.

4.  A projekt lehetséges megvalósításához saját fej-
lesztés szükséges.

A döntéshozó csoport ezért 2015-re az alábbi fel-
adatokat határozta meg: az alapvető projektdoku-
mentumok átdolgozása, a könyvtárak és a könyvtári 
rendszer felkészítése a portálszolgáltatásokhoz való 
csatlakozásra, további könyvtárak csatlakoztatása a 
projekthez, felhasználói forgatókönyvek készítése. 
A portálszolgáltatás architektúrájának kidolgozása, 
bemutatása a nyílt forrású VuFind-dal, a portálszol-
gáltatás tesztverziójának fokozatos megvalósítása 
VuFind-dal. A társuló alapkönyvtárak lokális forrá-
sainak csatlakoztatása, a helyi források szállítóival 
megállapodások megkötése, a kiválasztott helyi for-
rások fokozatos csatlakoztatása a portálhoz.

A projekt alprojektjei a következő területeket érintik: 
információs rész (választás a szolgáltatáskínálatból), 
közös katalógusfelület, böngésző (metaadatok a teljes 
szövegekhez), linkszerver (további hivatkozások), 
könyvtárközi kölcsönzés.
A projekt előnyei közé tartozik a szélesebb és mi-
nőségi szolgáltatások köre, az egy helyről történő 
komfortos hozzáférés lehetősége, a gyűjteményekre 
és szolgáltatásokra való egységes rálátás biztosítása, 
a könyvtárak „családba” tömörülése, modern tech-
nológia biztosítása. Eddig a projekthez 26 könyvtár 
csatlakozott, de nem zárták le a lehetőséget, várják a 
további társuló könyvtárakat.
2015-ben a projekt tesztverzióba lépett: az eredeti 
elképzelésektől eltérően a technológiai megvaló-
sítást nem egy komplex külső szállítótól rendelik 
meg, hanem saját nyílt fejlesztéssel valósítják meg, 
lényegesen csökkentve a könyvtárak portálhoz való 
csatlakozási költségeit.

(Prókai Margit)

Együttmûködés
Lásd 134, 144, 160, 162, 181

Jogi szabályozás

135/2015

coRnISH, Graham peter: Reform of uK copyright law 
and its benefits for libraries In: Interlending & document 
supply. – 43. (2015) 1., p. 14-17.

A brit szerzői jogi törvény reformja és előnyei a könyvtá-
rak számára

Joszabály -más területről; Másolás; Szerzői jog

A brit szerzői jogi törvény előírásaival legutóbb a 
Hargreaves-jelentés (2012) foglalkozott, főként a 
gyakorlati kérdésekkel. A jelentés alapján a brit kor-
mány 2014 végén néhány változtatást hajtott végre, 
amelyet rendeletként (statutory instrument) adtak 
közre.
A korábbi előírások szerint bizonyos nem profitori-
entált könyvtárak (főként közkönyvtárak, hivatali, 
iskolai és felsőoktatási könyvtárak) és esetenként 
levéltárak másolhattak (szaknyelven szólva: többszö-
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rözhettek) szerzői jogi védelem alá tartozó dokumen-
tumokat. Az új szabályozás szerint ezen intézmények 
körébe beletartozik minden olyan könyvtár, levéltár, 
múzeum vagy galéria, amelynek tulajdonosa nem 
profitorientált, és amely intézmény nyilvánosan hoz-
záférhető. A nyilvános jelleget és a hozzáférhetőséget 
igen szélesen értelmezik.
A korábbi megszorításokat (szöveges dokumentumok 
másolása a méltányos használat keretében) feloldva 
most már bármilyen dokumentumtípus másolható, 
feltéve, hogy méltányos használatról van szó. A má-
solat formátumára nézve is szabad kezet kaptak a 
könyvtárosok.
Ami a könyvtárosok által végzett másolást illeti, ré-
gebben egy cikket volt szabad lemásolni egy folyó-
iratszámból, illetve egy nem periodikus kiadvány 
ésszerű részét (a közmegegyezés szerint 10%-át vagy 
egy fejezetét). Az új szabályozás is egy részt enged 
lemásolni, de a cikket mint „önállóan leírt egységet” 
definiálja. A jogászokra vár, hogy elgondolkodjanak 
a felvetődő kérdésekről, például hogy mit jelent egy 
hangfelvétel 10%-a, nem is beszélve a filmekről és 
a DVD-kről.
Egyszerűsödik az ügyintézés. A könyvtári szolgál-
tatások távoli felhasználóinak kéréskor csak a nevü-
ket és a kért mű adatait kell megadniuk, személyes 
aláírásukra nincs szükség. Nyilatkozatra továbbra is 
szükség van ugyan, de egyszerűsödött a nyomtat-
vány. Elektronikusan is benyújtható, és a könyvtár a 
használó képviseletében továbbíthatja azt egy másik 
könyvtárnak.
A könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban a gyűj-
teménybe bekerülő dokumentumok esetében a cik-
kekre a már ismertetett előírások vannak érvényben. 
A publikált művek valamely részének másolása 
esetén a könyvtárnak a másoláshoz igyekeznie kell 
beszerezni a jogosult engedélyét. Ez az előírás mos-
tantól mindenféle formátumra vonatkozik. A használó 
a kérő könyvtárban tölti ki a megfelelő nyilatkozatot 
arról, hogy a szerzői jog rendelkezéseit betartja.
A korábbi előírások már engedélyezték, hogy látássé-
rültek számára a dokumentumokat más formátumba 
konvertálják. Az érintettek körét az új rendelkezésben 
jelentősen kibővítették: minden fogyatékkal élő bele-
tartozik. A dokumentumok köre is kibővült: a hang-
felvételekkel, filmekkel és a sugárzott műsorokkal. 
A kért dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel 
juttatják el a használó könyvtárába.
Az állományvédelmi és pótlási célú másolásról szóló 
rendelkezésekbe könnyítésként bekerült, hogy bár-
mely formátumban kérhető a pótlás, bármely más 

könyvtártól, függetlenül attól, hogy az eredeti doku-
mentum milyen formátumban jelent meg.
A változások egyik legfontosabbika a szerződésekkel, 
licencekkel és kivételekkel kapcsolatos. A rendelet 
kimondja, hogy a szerződések és licencek klauzulá-
it (ilyen például a kiadványokon szereplő „No part 
of this publication may be reproduced, photocopied 
and stored in a computer system […]” szöveg), ame-
lyek a szerzői jogi törvényhez képest korlátozásokat 
szabnak meg, érvénytelennek kell tekinteni, azokat 
figyelmen kívül lehet hagyni.
A korábbi rendelkezés megnevezett egyes külföldi 
könyvtárakat, amelyek bizonyos előnyöket élvezhet-
tek az előírásokból adódóan. Az új rendelkezésben 
nincsenek kedvezményezettek megnevezve. Felte-
hetőleg azok a külföldi könyvtárak élhetnek a lehe-
tőségekkel, amelyek megfelelnek a brit előírásokban 
foglalt kritériumoknak, és akkor, ha a másolás saját 
országukban sem jelent jogsértést.
A térítések kérdése mindig is sok problémát hordo-
zott. Ebben nagy előretörés született: a szabályozás 
nem teszi kötelezővé térítés beszedését, csupán any-
nyit ír, hogy amennyiben térítést kérnek, annak tük-
röznie kell a tranzakció tényleges költségét.

(Hegyközi Ilona)

136/2015

MAtuŠíK, Zdeněk: Knihovní legislatíva v České repub-
lice. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Itlib. – 18. (2015) 1., 
p. 14-21.

Könyvtári törvényhozás a cseh Köztársaságban

Jogszabály -könyvtárügyi; Könyvtárügy

A cikk a könyvtárakat érintő legfontosabb jogsza-
bályok, a könyvtári törvény, a szerzői jogi törvény 
és a kötelespéldány-törvény megújításának problé-
máival foglalkozik.
Csehországban 2001-ben fogadták el a 257/2001. tör-
vényt a könyvtárakról és a nyilvános könyvtári és in-
formációs szolgáltatások közvetítésének feltételeiről, 
mely 2002. január 1-től hatályos. A törvény szövege 
nem érintette a nyilvános könyvtárak szolgáltatásai-
nak társadalmi küldetését. Ezzel kapcsolatban 1999-
ben elkészült az állami információs politika stratégiai 
dokumentuma, mely az információs társadalom célja-
it és prioritásait tartalmazza. Ennek egyik akcióterve 
a jelenleg is futó Könyvtári nyilvános információ-
szolgáltatások program, amely az elmúlt 13 évben 9 
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alprogram keretében az állami költségvetésből 754 
millió Kč támogatást kapott.
A könyvtári törvény a könyvtári rendszer felépíté-
sét és funkcionális szerkezetét jelölte ki. A törvény 
szövege sokakat meglepett, hiszen könyvtárszakmai 
problémákat rendkívül korlátozottan érintett. Az első 
(1919. évi) könyvtári törvénnyel szemben nem írta 
elő a települések önkormányzatai számára a könyvtár 
fenntartásának kötelezettségét, ennek következtében 
a könyvtárak száma azóta folyamatosan csökken 
(6000 település 5400 könyvtár). Az uniós szabályok 
ellenére nem került bele a nyilvános könyvtár kife-
jezés sem. Nagy vitát váltott ki az egyenlő esélyű 
hozzáférés előírása betarthatatlansága miatt. Figye-
lemkeltő volt az az előírás, hogy minden könyvtárnak 
in ternetelérést kell biztosítania használói számára 
(legkésőbb 2006-ig). Ehhez kapcsolódott a szolgál-
tatás ingyenes vagy fizetős meghatározásának prob-
lémája, mivel az interneten elérhető közhasznú állami 
és önkormányzati információkat a könyvtáraknak 
ingyenesen kell biztosítaniuk. Nem rendezte a ha-
táron belüli könyvtárközi kölcsönzés díjtételezését 
sem a törvény.
A könyvtári törvény szükséges megújítása érinti a 
digitális termékek elhelyezésének, az e-raktárnak 
a témáját és a web archiválását is. Frissítésre vár a 
használók személyes adatai kezelésének, tárolásának 
a kérdése. A nemzeti könyvtárat a hitelesített máso-
latok készítésének jogosítványa is megilleti, ahogy 
a magyar nemzeti könyvtárról szóló törvény is ren-
delkezik a kérdésről.
A kollektív szerzői jogokkal kapcsolatban a nemzeti 
könyvtár számára kiegészítő rendelkezések beve-
zetésére lenne szükség a jogtulajdonosokkal való 
megállapodások megkötéséhez, a könyvtári rendszer 
működése érdekében.
A szerzői jogi törvény megújítása során a 37. § sza-
bályozza az ún. „könyvtári licenc” kérdését. A digi-
tális tartalmak viharos fejlődése következtében szük-
ségessé vált a jogi szabályozás megújítása. 2012-re 
elkészült a könyvtári szervezetek, könyvkereskedők 
közreműködésével az új szerzői jogi törvény terve-
zete, amely szabályozná a kereskedelmi forgalomban 
nem kapható műveket is. Az egyeztetések problémái 
között szerepelt az árva művek digitális hasznosítása, 
melyet beillesztettek a megújuló törvénybe.
A kereskedelmi forgalomba nem kerülő művek hasz-
nosításának esete is reményteli jogi szempontból. Ezt 
eddig csak a franciák és a németek szabályozták. Né-
metországban az 1965 végéig kiadott, kereskedelmi 
forgalomba nem került művek digitalizálási jogát tet-

ték szabaddá és elérhetővé a Német Digitális Könyv-
tárban. Csehországban a könyvtárak már 2012-ben 
javaslatot tettek ezzel kapcsolatban, de a törvényho-
zás azóta is késik. Időközben viszont a könyvtárak 
kiterjesztették a javaslatot a 10 évnél régebbi időszaki 
kiadványok körére is.
Kívánatos volna a jogi szabályozásban annak a 
valóságnak a figyelembevétele, hogy a könyvtá-
rak egyértelműen tartalomszolgáltatók, miközben 
a szerzői jogi törvény kizárólagosan használóknak 
tekinti őket. Ezért a szerzők és a kiadók sokszor a 
könyvtárakkal szemben is rendkívül érzékenyek 
a jogaikra, miközben a könyvtáraktól egyidejűleg 
szolgáltatásokat várnak el. Az e-könyvek és főként 
az e-kölcsönzés szabályozása, a jogtulajdonosoktól 
a licencek megszerzése ma is megoldandó kérdés a 
könyvtárak számára.
A nemzeti elektronikus publikációs termés kö te les-
pél dá nyainak a beszolgáltatása is jogi szabályozást 
igényel. A Cseh Webarchívum kezelése a nemzeti 
könyvtár feladata 2000 óta. De ez csak az archiválás 
problémáját oldja meg, és nem érinti a hozzáférés 
biztosítását. A cseh kötelespéldány-törvény megújí-
tása 2015 folyamán befejeződik, hatálya 2016 ele-
jétől várható.

(Prókai Margit)

137/2015

SAHARov, nikolaj Anatol’evič: Federal’nyj zakon „o 
bibliotečnom dele” : itogi 20-letnej raboty In: Biblioteko-
vedenie. – (2014) 6., p. 20-28.

A könyvtárügyről szóló oroszországi szövetségi törvény: 
a húszéves munka eredményei

Jogszabály -könyvtárügyi

Húsz évvel ezelőtt, a gazdasági és politikai változá-
sok idején lépett hatályba Oroszországban a könyvtá-
ri törvény. Hasonló törvényerejű jogszabály a szovjet 
időkben is volt. A két törvény között alapvető kü-
lönbség van: korábban a könyvtárak (szakszervezeti, 
vállalati stb.) főhatóságuktól függetlenül, közös fő 
feladataik és tevékenységi elveik alapján egységes 
rendszert alkottak, a magánkönyvtárakkal a törvény 
nem foglalkozott. Az egységes rendszer egységes 
könyvtári állományokat feltételezett, tároló funkci-
óikon túl a könyvtárak kulturális és ismeretterjesztő 
intézmények is voltak. Elsősorban ideológiai köte-
lezettségük volt, de a marxista-leninista propaganda 



Könyvtári Figyelõ 2015/3396

mellett feladatuk volt a morális, esztétikai és a mun-
kára nevelés, az általános műveltségi, kulturális és 
szakmai színvonal emelése, a tudományok fejlesz-
tésének, az eredmények gyakorlati bevezetésének 
támogatása. Az ideológiai töltéstől megtisztítva a 
feladatok továbbra is aktuálisak.
Már az 1992-ben elfogadott kulturális alaptörvényben 
a könyvtárügy mint a kultúra egyik ága szerepel, és az 
is, hogy minden embernek joga van a kulturális érté-
kekhez jutáshoz, beleértve a könyvtári állományokat. 
A piacosítás idején különös jelentőségű volt, hogy az 
állami és helyhatósági szerveknek meg kell őrizniük a 
közkönyvtári szolgáltatások ingyenességét a lakosság 
számára. Ezt követte 1994-ben a könyvtári törvény 
elfogadása, amelyben a könyvtár meghatározásában 
a hangsúly a szakmai tevékenységre kerül; külön 
foglalkozik a könyvtárügy (a könyvtárhálózatok lét-
rehozása, a gyűjtemények építése és feldolgozása, 
a szolgáltatások megszervezése, szakemberképzés, 
kutatási és módszertani tevékenység) fogalmával. A 
korábbi országos szintű „egységes rendszer” helyett 
helyi szinten írja elő a centralizált könyvtári rendszert 
mint a könyvtárak önkéntes egyesülését, valamint az 
ingyenes alapszolgáltatásokat nyújtó, országos és vá-
rosi közkönyvtári rendszert.
Az új törvény foglalkozik az olvasók jogaival, a távo-
li és egyéb korszerű szolgáltatásokkal, az „olvasók” 
helyett a „könyvtárhasználók” fogalmát használva. 
Az állományépítésben kizárja az állami vagy egyéb 
cenzúra lehetőségét, az állományok elérhetőségét a 
könyvtárak alapszabályzata határozza meg. Érdeme, 
hogy érinti a nemzeti kisebbségek jogait, az állami 
könyvtári rendszeren keresztül a nemzetiségi nyelvű 
dokumentumok elérhetőségét. Hasonló jelentősége 
van az „egyéb használói csoportok” jogainak, ide 
sorolva a gyermek- és ifjúsági korosztályt, a mozgá-
sukban korlátozottakat és a fogyatékkal élőket.
A kulturális törvénynek megfelelően az állam a 
könyvtárügybe szakmailag nem avatkozhat be, a 
használók, a könyvtárak és a könyvtárügy jogainak 
biztosítéka az állami politika. A fenntartók finan-
szírozzák és ellenőrzik a könyvtárak munkáját, de 
tevékenységükbe nem szólhatnak bele. A szövet-
ségi törvény meghatározza az állam, az ezt követő 
regionális törvények pedig a helyhatóságok konkrét 
kötelezettségeit.
A szovjet törvény szerint a könyvtáraknak elsőbbsé-
gük volt a gyűjtőkörüknek megfelelő dokumentumok 
beszerzésében; a gyarapítás a könyvtárellátókon ke-
resztül történt, a nyomtatott kiadványok példányszá-
mát a könyvtárak igényei határozták meg. Ma a gya-

rapítást a piac irányítja; a törvény szerint azonban a 
könyvtárak elsőbbséget élveznek a szövetségi állami 
könyvkiadási programok keretében megjelenő művek 
és a felszámolásra kerülő könyvtárak esetén.
Újdonság, hogy a törvényeknek megfelelően bár-
mely jogi vagy fizikai személy létesíthet könyvtárat 
Oroszország területén.
Külön paragrafus foglalkozik a nemzeti könyvtárak-
kal, megteremti a jogi alapokat a regionális és helyi 
könyvtárak számára, pontosan meghatározza a háló-
zati központi könyvtárak helyét.
Az eltelt 20 év alatt a törvényt 37 helyen ötször módo-
sították, főleg az új fogalmak vagy megfogalmazások 
miatt. A 2014-ben elfogadott Polgári Törvénykönyv 
4. fejezete bővítette a könyvtárak jogait az e-doku-
mentumok használatában, a törvényt ennek megfe-
lelően még ki kell egészíteni.

(Viszocsekné Péteri Éva)

138/2015

vARELA-oRoL, concha: Las colecciones patrimoniales 
en las bibliotecas españolas : dialéctica entre legislación 
y prácticas. – Bibliogr. In: Revista española de document-
ación científica. – 37. (2014) 3.
Res. angol nyelven

A történelmi-kulturális örökség a spanyol könyvtárakban: 
a jogi szabályozás és a gyakorlat viszonya

Jogszabály -könyvtárügyi; Kulturális örökség; Megőrzés; 
Régi és ritka könyvek

Az „örökség” nehezen meghatározható, összetett 
és szinte folyamatosan változó fogalom. A családi 
örökséghez hasonlóan nemcsak anyagi javakat foglal 
magában, hanem értékeket, eszméket, ismereteket, 
hiteket stb. is. Az örökséget minden generáció a saját 
érdekeinek megfelelően használja és alakítja külön-
böző stratégiák révén. Ezek a stratégiák a 19. század 
folyamán öltöttek jogszabályi formát.
Az örökségi javak fogalma, köre történelmileg fo-
lyamatosan módosul, a jogi szabályozás viszont ha-
tározott, fix képet mutat róla. Ezt a tényt figyelhetjük 
meg a „bibliográfiai örökség” esetében is, melynek 
fogalma szélesedik vagy szűkül a jogi szabályozás 
vagy az örökséget kezelő intézmények környezetétől 
függően. Spanyolországban a jogi szabályozás alap-
ja ma a spanyol történelmi örökségről szóló 1985-
ben kelt törvény (LPHE), melyet számos további, 
országos és tartományi, a történelmi örökségre, a 
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kulturális javakra, a könyvtárakra vonatkozó jog-
szabállyal együtt elemeztek annak megállapítására, 
hogy milyen szempontok, előírások alapján válnak 
gyűjtemények (esetleg egész könyvtárak) örökségi 
javakká. A nemzet dokumentációs és bibliográfiai 
kincsének védelméről rendelkező 1972-es törvény 
óta egyre több figyelem fordul a dokumentum mű-
vészi, műszaki, tudományos érdemén kívül azokra az 
informatív értékekre, melyek nem a mű tartalmából, 
hanem az örökség más darabjaihoz való viszonyából, 
kontextusából (a beszerzés módjától az ex libriseken 
át a bejegyzésekig) fakadnak.
Ebben a szellemben szól az említett 1985-ös LPHE 
és az egyetemekről szóló 2001-ben kelt törvény 
is. Általánosítva a jogi szabályozás alapvetően azt 
mondja ki, hogy a köztulajdonban lévő könyvtára-
kon, illetve gyűjteményeken kívül védendők azok 
az egyes irodalmi, történelmi, tudományos vagy 
művészeti kéziratos vagy nyomtatott dokumentumok 
is, amelyek az LPHE-ben rögzített kritériumoknak 
megfelelnek. Nem tartoznak a bibliográfiai örökség 
körébe, de hasonló elvek és előírások vonatkoznak a 
filmekre, fényképekre, lemezekre, tehát a bármilyen 
formájú kép- és hangrögzítésekre, az audiovizuális 
dokumentumokra.
Ami a digitális megőrzést illeti, az eredeti és a kon-
vertált digitális objektumokat a 2011-es kötelespél-
dány-törvény tette a „digitális örökség” részévé. 
Védendő és az örökség körébe tartozik minden doku-
mentum, ami egyedüli (unikális), ritka vagy régi, ám 
ez utóbbi kritériumnak nincs egységes meghatározá-
sa. Általában 100 évnél húzódik a „régi” határa, ám 
van tartomány, ahol a köztulajdonban lévő könyvtár 
30 évesnél idősebb része érdemli ki az örökségnek 
kijáró védelmet. Máshol régi mindaz, mely hordo-
zójának mulandósága 100 évnél kevesebb. Noha a 
ritkaság és a régiség történelmileg az örökséggé válás 
elsődleges kritériuma, az örökség fogalma kiszélese-
dett, elég a környezeti örökségre utalni.
A bibliográfiai örökség esetében is megfigyelhető a 
bővülés: egyre gyakrabban írott örökségről, doku-
mentációs örökségről esik szó. A könyvtárakban a 
„patrimonizáció” (azaz valamely állományrésznek 
az örökség körébe sorolása) nem a jogi szabályozás 
állandó kritériumai alapján, hanem a könyvtár állo-
mányának tulajdonított érték szerint folyik. Ennek 
gyakorlata a megőrzésre törekvéssel kezdődik: az 
adott gyűjteményrészt kivonjuk a selejtezés alól, 
csak helyben használhatóvá minősítjük, forgalmaz-
hatósága és megőrzése érdekében digitalizáljuk. 
Gyakran jár együtt ez az állományrész fizikai elkü-

lönítésével, saját katalógusának elkészítésével is. 
A közkönyvtárak esetében leggyakrabban a helyi 
(helyismereti, helytörténeti) gyűjtemény, ezt köve-
tően a régi gyűjtemény, és (jóval kisebb arányban) a 
hagyatékok anyagát teszik nem kölcsönözhetővé. Az 
egyetemi könyvtárak elsősorban régi állományukat, a 
szakdolgozatok, disszertációk gyűjteményét, térkép-
táruk anyagát teszik nem kölcsönözhetővé. Ugyan-
akkor a selejtezés lehetősége alól kivonják a régi és 
ritka gyűjtemények mellett az egyetem kiadványait, 
illetve az egyetem szerzőinek műveit és az egyetem 
története szempontjából fontos dokumentumokat, 
ezek kölcsönzését viszont többnyire lehetővé teszik. 
A magától értetődő (régi, ritka, különösen értékes) 
állományrészek mellett – függetlenül a jogszabályi 
előírásoktól – a könyvtárak (mind az egyetemi, mind 
a közkönyvtárak) elsősorban a saját (illetve a környe-
zet, az intézmény) identitása szempontjából fontos 
állományrészeket vonják be az örökség védendő, 
megőrzendő körébe.

(Mohor Jenő)

Lásd még 178

Könyvtárosi hivatás

139/2015

MAttESon, Miriam L. – cHIttocK, Sharon – MEASE, 
David: In their own words : stories of emotional labor from 
the library workforce. – Bibliogr. In: the library quarterly. 
– 85. (2015) 1., p. 85-105.

Saját szavaikkal: emocionális tevékenységükről mesél-
nek a könyvtárosok

Kommunikáció -használókkal; Kommunikáció -személy-
zeten belül; Könyvtárosi hivatás; Munkahelyi légkör

Ez a kutatás az emocionális tevékenységet vizsgálja 
könyvtárakban. Huszonhárom könyvtáros vezetett 
munkanaplót öt napon át, és rögzítették az olvasók-
kal és munkatársaikkal folytatott interakciók azon 
részleteit, melyek során úgy érezték, hogy emócióik 
ellentétesek azzal, amit az intézményük megkíván-
na. A résztvevők 83 eseményt jegyeztek fel. Ezeket 
a szerzők elemezték az esemény, az interakciós part-
ner, az érzés és a mutatott viselkedés típusa szerint, 
továbbá az eseményből következő eredményeket, 
valamint a résztvevők reflexióit arról, milyen más 
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módon kezelte volna intézményük a szituációt. A 
kapott eredmények azt mutatják, hogy emocionális 
tevékenységről akkor beszélhetünk elsősorban, ha 
az olvasókkal, a kollégákkal vagy a feljebbvalókkal 
zajlik az interakció. A könyvtárosok lényegesen több 
felületes, mint mély cselekvést mutattak emócióik 
kifejezésének szabályozásában, és az események 
során érzelmeik széles skálájáról számoltak be. Az 
eredmények nyomán néhány javaslatot is megfogal-
maztak a szerzők a könyvtárvezetők számára arról, 
hogyan csökkenthetnék a munkahelyi emocionális 
tevékenység negatív hatását.

(Autoref.)

Oktatás és továbbképzés

140/2015

puM, Gabriele: Bibliotheksausbildung im umbruch : neu-
erungen in Österreich. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bib lio-
thek. – 39. (2015) 1., p. 80-90.
Res. angol nyelven

Áttörés a könyvtárosképzésében. Újítások Ausztriában

Könyvtárosképzés -felsőfokú; nemzeti könyvtár; Tanterv, 
óraterv; továbbképzés

A tanulmány az osztrák könyvtárosképzés történeti 
fejlődését mutatja be időrendben, végül a 2015-ben 
tervezett újításokat ismerteti.
1929-ben szabályozták először az osztrák állami 
könyvtárakban dolgozók képzési és vizsgarendjét, 
és helyéül az Osztrák Nemzeti Könyvtárat (ÖNB) 
jelölték ki. Először csak egyetemet végzettek vettek 
részt elméleti képzésben munkaidő után 7-ig három 
hónapon át; ezt egy három hónapos egyéni gyakorlat 
követte. (Később érettségizettek is részt vehettek az 
elméleti képzésben.) A vizsgán öt – az érettségizettek-
nél három – idegen nyelv alkalmazás szintű ismerete 
is követelmény volt.
1979-ben rendelet szabályozta a tudományos könyv-
tárak munkatársainak szakmai képzését, amely fenn-
tartotta az elmélet és gyakorlat dualizmusát, de a do-
kumentáció kérdései is bekerültek már a tananyagba. 
A kutatásszervezési törvény nyomán az ÖNB-ben 
1981-ben külön képzési osztály létesült, amely már a 
továbbképzésért is felelt. Decentralizálták a képzést: 
a 12, illetve 7 hetes képzések a bécsi, linzi, grazi, 

innsbrucki, salzburgi egyetemi könyvtárban és a nem-
zeti könyvtárban folytak. (Bécsben évente, a többi he-
lyen igény szerint.) Zárásként az egyetemet végzettek 
írásbeli házi dolgozatot írtak, míg az érettségizettek 
választhattak az írásbeli házi vagy a vizsgadolgozat 
között. Ezt szóbeli vizsga követte. A költségeket az 
illetékes minisztérium állta. A tantervet a könyvtáros 
egyesület (VÖB) munkabizottsága állította össze, és 
az illetékes minisztérium hagyta jóvá.
1992-ben a jelentkezők nagy száma miatt két részre 
bontották az oktatást. Emiatt az ÖNB új helyiségeket 
kapott, melyekben az új integrált könyvtári rendszert 
(BIBOS) is oktatták.
1993-ban Ausztria az EU tagja lett, és felmerült, 
hogy a képzést igazítsák a többi német nyelvű ország 
gyakorlatához.
1995-ben egy kísérleti projekt keretében a képzés 
anyagát öt többhetes modulra bontották, és részvizs-
gákat vezettek be. Korszerűsítették a tananyagot is, 
elsősorban az új médiumokkal. A minőségbiztosítást 
folyamatos értékeléssel valósították meg. (A nyelv-
ismeret iránti követelmény háromra, illetve kettőre 
csökkent.)
1999-ben új rendelet készült, ami 2004-ig volt ér-
vényben. Ez már figyelembe vette a legújabb IT-, 
tudásközvetítési és projektmenedzsment-ismerete-
ket is, így a képzés a nemzetközi szabványokhoz is 
közeledett. A rendelet képzőkönyvtárként határozta 
meg a grazi, innsbrucki, salzburgi és a bécsi egyete-
mi könyvtárat és a nemzeti könyvtárat. Ettől kezd-
ve a stúdiumok decentralizált formában, 3–4 hetes 
modulokra bontva folytak, megkönnyítve a tanulók 
részvételét. Új tanulási formák is megjelentek a gya-
korlati projektek mellett.
A 2002-ben született új felsőoktatási törvénynek 
köszönhetően 2004-ben létrejött az egyetemközi 
„Library and Information Studies MSC” szak, ami 
azonban nem alapképzést ad, hanem továbbképzési 
forma. A két féléves képzés után felsőfokú könyv-
tár- és információs szakértő címet kap a végzős, 
ami után az egyetemet is végzettek a könyvtárban 
végzett munka mellett a tudományos elmélyülést 
segítő tanfolyamon vehetnek részt, és tézisük elké-
szítése után mesterfokozatot (MSc) szerezhetnek. A 
két féléves egyetemi képzés gyakorlatközpontú. Ez 
a forma először a bécsi egyetemen – az ÖNB-vel 
kooperálva –, 2005-ben az innsbrucki, 2006-ban pe-
dig a grazi egyetemen indult el. (2006-ban a három 
egyetem együttműködési szerződést kötött.) Bécsben 
évente, Innsbruckban kétévenként, Grazban három-
évenként indul a képzés olyanok számára, akik már 
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ilyen munkakörben dolgoznak. A képzésnek 100 
napos gyakorlat is a része. A záródolgozat mindig 
egy gyakorlati jellegű projekt megírása. 2005-től a 
végzetteket szövetségi alkalmazottként ismerik el a 
könyvtárakban.
A tanulmány ezután azt ismerteti, hogyan alakult a 
Master of Science Library and Information Studies 
megnevezésű képzés 2009 és 2013 között Bécsben, 
Grazban, Innsbruckban és Salzburgban, majd a 2004-
ben indult, féléves Könyvtár, információ és dokumen-
táció tanfolyamot és a hároméves Levéltári, könyvtár- 
és információ-asszisztensi képzést mutatja be
Zárásképpen az ÖNB harmincféle 1–2 napos tovább-
képzéséről, majd a 2015-ben a képző egyetemek és az 
ÖNB közös szervezésében induló két posztgraduális 
kurzusról esik szó.

(Murányi Lajos)

141/2015

pyMM, Bob – JuZnIc, primoz: the view from industry : 
LIS students on placement. – Bibliogr. In: Library review. 
– 63. (2014) 8/9., p. 606-623.

Könyvtáros hallgatók gyakorlaton

Felmérés; Gyakorlati képzés; Könyvtárosképzés -felsőfo-
kú; Könyvtáros-utánpótlás

Valamennyi könyvtár- és információtudományi kép-
zésnek fontos eleme a gyakorlat, amelynek során a 
hallgatók alkalmazhatják az egyetemen tanultakat. 
Korábban több kutatás is vizsgálta hallgatói oldalról 
a gyakorlatot, és rendre meg is állapították, hogy a 
diákok hasznosnak ítélik a képzés ezen szakaszát, a 
munkáltatói oldalról azonban nem születettek hasonló 
tanulmányok. 2012-ben szlovén és ausztrál, könyv-
tár szakos gyakornokokat foglalkoztató munkáltatók 
véleményét vizsgálták. Arra keresték a választ, hogy 
mi hajtja a munkáltatókat arra, hogy gyakornoko-
kat foglalkoztassanak, mennyire érzik hasznosnak 
ezeket a programokat, és mennyire elégedettek az 
eredménnyel.
Mind Ausztráliában, mind pedig Szlovéniában há-
romhetes gyakorlatot kell teljesíteniük a hallgatók-
nak különböző könyvtártípusokban, valamint hasonló 
területen működő szervezeteknél (könyvesboltok, 
levéltárak, könyvkiadók). A gyakornokot foglalkoz-
tató intézményeknek minden esetben ki kell tölteniük 
egy formanyomtatványt a folyamat végén, amelyhez 

kapcsolódóan a kutatás alatt egy másik kérdőív ki-
töltését is kérték.
Ausztráliában 20 válasz érkezett, ezek közül 19 nem 
először fogadott gyakornokot. A fő motiváció szá-
mukra „a szakma támogatása iránti erős elkötelezett-
ség”, a második „a diákok szakmai karrierje megala-
pozásának segítése iránti kötelességérzet” volt. Szlo-
véniából 37 válasz érkezett. Az itteni munkáltatóknál 
kiegyenlítettebb volt a válaszok közötti választás, 
de a legtöbben „a diákok által hozott friss szemlélet 
hasznosságát” jelölték meg fő motivációként.
Arra a kérdésre, előfordult-e már, hogy megbánták, 
hogy elfogadták a jelölt jelentkezését, az ausztrál 
munkáltatók közül heten válaszoltak igennel, jellem-
zően a diákok motiválatlanságára vagy felkészület-
lenségére hivatkozva. Szlovén oldalról egy „igen” 
válasz volt erre a kérdésre. Az általános megelége-
dettség igen magas, Ausztráliában 19-ből 13, Szlo-
véniában 37-ből 31 válaszadó bizonyult „különösen 
elégedett”-nek, a többiek pedig „elégedett”-nek. A 
diákokkal való elégedettség szintén magas. Auszt-
ráliában 19-ből 18 válaszadó szerint, Szlovéniában 
pedig 39-ből 36 volt az odaérkező hallgató „felké-
szült” vagy „nagyon felkészült”. Ausztráliában 19-
ből 12-en „biztosan” vagy „nagy valószínűséggel” 
alkalmaznának a későbbiekben a gyakornokot, 6-an 
„mérlegelnék” ennek a lehetőségét, egy esetben vá-
laszolták, hogy biztosan nem, de ennek is az volt az 
oka, hogy nincs szabad pozíció. Szlovéniában 37-ből 
33-an válaszolták, hogy biztosan vagy nagy valószí-
nűséggel alkalmaznák a gyakornokot.
A válaszadók jellemzően pozitív tapasztalatokról szá-
moltak be mindkét országban. Néhány megjegyzés 
született a diákok bizonyos területeken való felkészü-
letlenségére vonatkozóan. Ez azt sugallja, hogy job-
ban oda kell figyelni a munkáltató speciális igényeire. 
Például egy egyetemi könyvtári környezetben fontos, 
hogy a jelölt ismerje a repozitóriumokkal kapcsolatos 
alapvető tudnivalókat vagy egy iskolai könyvtárban 
a tanítási módszereket. Az egyetemmel való kap-
csolattartás, az adminisztrációs teendők tekintetében 
jellemzően nem érzékelnek problémát a munkaadók. 
Mindkét országban úgy ítélik meg, hogy a gyakor-
lat egy sikeres komponensét jelenti a könyvtár- és 
információtudományi képzésnek. A gyakorlaton 
részt vevő diákok későbbi alkalmazásával kapcsola-
tos pozitív nyilatkozatok azt sugallják, hogy mind a 
fogadó intézmények, mind a diákok szempontjából 
lehet közvetlen haszna is ezeknek a programoknak. 
Szlovéniában probléma, hogy a könyvtár- és informá-
ciótudományi végzettség az iskolai könyvtárak kivé-
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telével nem elvárás a munkavállalókkal szemben, ami 
miatt a könyvtárosok és a vezető beosztásban lévők 
kevésbé elkötelezettek a képzés iránt.

(Tóth Máté)

Egyesületek

142/2015

tRuŠInA I. A.: Strategičeskie iniciativy RBA v gosudarst-
vennoj bibliotečnoj politike In: Bibliotekovedenie. – (2015) 
1., p. 18-22.

Az oroszországi Könyvtári Egyesület stratégiai kezdemé-
nyezései az állami könyvtári politikában

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Könyvtárpolitika; Középtá-
vú terv

2014. október végén megkezdődött a visszaszámlá-
lás az Oroszországi Könyvtári Egyesület (Rossijskaâ 
bibliotečnaâ associaciâ, RBA) 20 éves fennállásának 
megünnepléséhez. Az év fő eseménye az RBA kong-
resszusa lesz a 2015. év könyvtári fővárosában, Sza-
marában, Könyvtárak az Olvasás évében az Oroszor-
szági Föderációban címmel. Másik fontos esemény 
az IFLA 2017. évi közgyűlése és konferenciája lesz, 
amelyet Szentpétervárra terveznek.
Az RBA szervezte 2014 augusztusában a Szeliger-
2014 Össz-oroszországi Ifjúsági Fórum keretében a 
Jövő könyvtárosa tematikus napot, amelyen mintegy 
300 fiatal szakember vett részt; a cél a legtehetsége-
sebb fiatal szakemberek megtalálása és összefogása 
volt, bekapcsolásuk az országos ifjúsági mozgalom-
ba, az önszervező szakmai közösség feltételeinek 
megteremtése, a jövő minőségileg új könyvtári vilá-
gának előkészítése.
Az egyesület aktív részt vállalt Az állami kulturális 
politika alapjai c. stratégiai dokumentum megvita-
tásában; kezdeményezésére a parlamenti meghallga-
táson a tervezetbe bekerült a könyvtárak stratégiai 
szerepének fontosságát és ennek megfelelő finanszí-
rozását rögzítő paragrafus. A dokumentumot az állam 
elnöke hagyja jóvá. Az RBA széles körű kampányt 
folytatott annak érdekében, hogy a városi könyvtá-
rak gyarapítási keretét államilag támogassák; a 2015. 
évre és a 2016–2017. tervidőszakra szóló költségve-
tési törvény tervezete szerint a városi könyvtáraknak 
50 millió rubelt utalnak át. A következő feladat, hogy 

az országgyűlési képviselők bevonásával elérjék az 
összeg 350 millió rubelre emelését.
A könyvtári politikával és törvényhozással foglalko-
zó szekció három éven át szorgalmazta a könyvtári 
törvény módosítását annak érdekében, hogy a köz-
könyvtárak térítésmentes szolgáltatásai közé vegyék 
fel az internetelérést, és legyen minden könyvtárban 
internet. A RBA részt vett a kulturális törvény módo-
sításában és az új kötelespéldány-törvény tervezeté-
nek előkészítésében. 2014 júliusában lépett hatályba 
az orosz nyelvről szóló törvény és az orosz nyelv 
használatát előíró jogszabályok; a törvény előkészí-
tésébe a könyvtárakat nem vonták be. Az RBA-t az 
az előírás aggasztja, amely szerint a nyomdafestéket 
nem tűrő tartalmú nyomtatott és audiovizuális termé-
keket csak figyelmeztető jellel, zárt csomagolásban 
lehet terjeszteni. Az RBA elnöke levélben kérte a 
kulturális minisztert, hogy ez a pont ne vonatkozzon 
a könyvtárakra; a minisztérium támogatta a kérést, 
és rögzítette, hogy az előírás nem érinti a könyvtárak 
dokumentumszolgáltatási tevékenységét. Az elnöki 
rendelettel létrehozott orosz nyelvi tanácsba három 
könyvtárost hívtak meg. Az RBA részt vett A köz-
könyvtárak tevékenységének szabványos modellje c. 
tervezet kidolgozásában is; álláspontja szerint az új 
dokumentumot egyesíteni kell a nyilvános könyv-
tárakra vonatkozó, jelenleg hatályos szabvánnyal, 
és az egységes dokumentumot országos ajánlásként 
kell jóváhagyni.
Az RBA 2016–2020. időszakra szóló stratégiai fej-
lesztésének kidolgozására munkacsoportot hoztak 
létre. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy dinamikus 
felépítésének (több szekcióból felkért szakemberek-
ből szervezett munkacsoportok) köszönhetően az 
egyesület hatékonyan be tud kapcsolódni az aktuális 
kérdések megoldásába. A működő munkacsoportok 
közül kiemelést érdemel:

a krími könyvtárak integrálását segítő munka- –
csoport (a Krím–2014 konferencián130 krími és 
szevasztopoli könyvtáros vehetett részt, a könyv-
tárak közel 1500 könyvet kaptak, valamint képzé-
si-továbbképzési támogatást stb.);
a korlátozott életfeltételekkel élők könyvtári ellá- –
tásához szükséges ajánló dokumentumokat kidol-
gozó munkacsoport;
a kiadói és könyvterjesztői szekció keretében 2014- –
ben létrehozott Könyvtárak és a közmédia mun-
kacsoport;
a könyvtári bloggerek munkacsoportja. –

(Viszocsekné Péteri Éva)
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Nemzeti könyvtárak

143/2015

BLuMBERG, David – uKELES, Raquel: the national Li-
brary of Israel renewal : opening access, democratizing 
knowledge, fostering culture In: Alexandria. – 24. (2013) 
3., p. 1-16.

Az Izraeli nemzeti Könyvtár megújulása: a hozzáférés 
megnyitása, a tudás demokratizálása, a kultúra ápolása

Fejlesztési terv; Feladatkör; Könyvtárépület -nemzeti; 
Megőrzés; nemzeti könyvtár

A most 120 éves Izraeli Nemzeti Könyvtár (NLI) 
átfogó felújítási programot indított el egy új intéz-
mény megteremtésével, mellyel széles körű hozzá-
férés válik lehetővé az összes felhasználó számára a 
nyílt digitális könyvtárhoz. A köz- és a magánszfé-
ra érdekeltjeinek koalíciója által vezérelve az NLI 
megújítási programja kibővítette a könyvtár korábbi 
feladatkörét: azon túl, hogy a Héber Egyetem humán 
tudományi könyvtára, a nemzeti kultúra megőrző in-
tézményeként mind Izrael államot, mind a világban 
élő zsidókat szolgálja. Az NLI is csatlakozott azokhoz 
a globális erőfeszítésekhez, melyek számos együtt-
működő digitalizálási projekt révén a tudást terjesz-
tik. Az új létesítmény Jeruzsálem nemzeti kerületében 
lesz, és a lakosság minden rétegét kiszolgálja majd. 
Az épület kialakítása figyelembe veszi majd az NLI-
nek a nyitott, hívogató térről vallott fontosabb alap-
elveit, mely mind a csendes tanulást, mind a közös 
munkát ösztönözni tudja. Műalkotások, kiállítások és 
kulturális programok terei segítik a kulturális cserét 
az NLI gyűjteményeire és kincseire alapozva. Az 
épület teljesen integrálja a technológiát, és magas 
szintű ökológiai fenntarthatósággal működik. Az új 
létesítményen túl az NLI megújulási programja az 
intézményi változások széles spektrumát vázolja fel. 
Főbb elemei között szerepel a négy fő gyűjteményi 
terület (judaika, az iszlám és a Közel-Kelet, Izrael 
állam és a humán tudományok), az NLI kulturális 
és oktatási központként való működtetése, valamint 
egy ambiciózus digitális stratégia, különösen a hé-
ber nyelv, a zsidó örökség dokumentálása, az izraeli 

társadalom és történelem területén. 2011 óta kezdte 
meg az NLI ezeknek a változtatásoknak a bevezeté-
sét felkészülve az új létesítmény 2018-ban tervezett 
birtokba vételére.

(Autoref.)

144/2015

GRuZnovA, E. B.: Sovet sotrudničestva nacional’nyh 
bibliotek Rossii : itogi i perpektivy In: Bibliotekovedenie. 
– (2015) 1., p. 24-26.

Az oroszországi nemzeti könyvtárak együttműködési ta-
nácsa: eredmények és perspektívák

Együttműködés -nemzeti; Elektronikus könyvtár; nemzeti 
könyvtár

A három nemzeti könyvtár, az Oroszországi Állami 
Könyvtár (Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka, 
RGB), az Oroszországi Nemzeti Könyvtár (Rossijskaâ 
nacional’naâ biblioteka, RNB) és az Elnöki Könyv-
tár (Prezidentskaâ biblioteka) együttműködése a 
közösen megoldandó feladatok prioritásától függ, a 
legeredményesebb a normatív-jogi szabályozás és a 
szabványosítás terén.
2014 júliusában a Kulturális Minisztérium mellett a 
nemzeti könyvtárak részvételével munkacsoport jött 
létre Az Oroszországi Föderáció kultúrájáról szövet-
ségi törvény végleges kidolgozására. A munkacsoport 
elvetette egy újabb törvény kidolgozását, helyette 
a hatályos ágazati törvények (A könyvtárügyről, A 
dokumentumok kötelespéldányáról) megtartását és 
aktualizálását irányozta elő. A kötelespéldányról 
szóló törvény megújítását számos szakmai rendez-
vényen szorgalmazták, végül a Kulturális Minisz-
térium összehívta a nemzeti könyvtárak egyeztető 
tanácskozását.
Több fórumon vitatták a nemzetközi könyvcseréhez 
szükséges jogi alapok megteremtését; a külföldi in-
formációval való ellátást, és Oroszország bemutatását 
külföldön a legfontosabb állami stratégiai feladatként 
értékelték. A témát fel kell venni az állami kulturális 
politikával foglalkozó dokumentumba, a nemzetközi 
könyvcserét a szövetségi és a nagykönyvtárak állami 
feladatává kell tenni. Az RNB a vonatkozó törvény 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
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alkalmazásáról három tanfolyamot szervezett a gya-
rapító könyvtárosoknak. Előkészítették a gazdaság-
fejlesztési minisztérium beszerzési osztályának szóló 
levelet, amelyben a könyvpiac sajátosságaira hívják 
fel a figyelmet.
Teljesítette feladatát a szabványok és módszertani 
ajánlások kidolgozására létesített munkacsoport: el-
készült az Elektronikus dokumentumok. Főbb típusok, 
kiadási adatok és műszaki jellemzők és a Könyvtári 
állományalakítási technológia nemzeti szabvány első 
olvasata. A nemzeti könyvtárak részt vettek A köz-
könyvtárak tevékenységének szabványos modellje c. 
dokumentum megvitatásában, felhívták a figyelmet 
a kulturális törvényben foglaltakra.
2014-ben a nemzeti könyvtárak négy tudományos-
gyakorlati rendezvényt tartottak aktuális kérdésekről, 
az elektronikus dokumentumok készülő szabványáról 
és a közös könyvtári forrásokról.
Egyelőre nem talált visszhangra a három könyvtár 
közös kiadói terve, fokozódott viszont az együtt-
működés az audiovizuális termékek létrehozásában. 
Rendszeresen napirenden van az állami feladatok 
teljesítésének értékelése, de az Elnöki Könyvtár sa-
játos működése és szolgáltatásai miatt ez elsősorban 
az RGB-t és az RNB-t érinti.
Szoros a könyvtárak együttműködése a Nemzeti 
elektronikus könyvtár (Nacional’naâ elektronnaâ 
biblioteka, NEB) projektben, az Elnöki Hivatallal 
kapcsolatban álló ágazatközi munkacsoportban mind-
három nemzeti könyvtár szakemberei részt vesznek. 
Az RNB és az Elnöki Könyvtár tapasztalatai képezték 
a digitalizálással szembeni egységes követelmények 
alapját, a NEB-be bekerült az Oroszország elektro-
nikus forrásainak közös katalógusa. A Kulturális 
Minisztérium finanszírozásával az Elnöki Könyvtár 
kísérleti teret adott a nyilvános könyvtárak mint a 
NEB forrásaira, szolgáltatásaira épülő intellektuális 
információs-kulturális központok új modelljének 
kipróbálásához, valamint felhőket alakított ki a re-
gionális könyvtárak digitális állományainak NEB-be 
kapcsolásához.
Folytatódott az Aleph szoftverrel az RGB és az RNB 
katalógusainak, valamint a személynevek és testüle-
ti nevek besorolási fájljainak egyesítése, egyeztet-
ték a UNIMARC és a RUSMARC formátumokban 
a személynevek besorolási fájljába kerülő adatok 
összetételét. Ugyancsak folytatódott a különböző 
bibliográfiai adatbázisok feltöltése és a mutatók 
előkészítése. Széles körben megvitatták A nemzeti 
bibliográfia 2020-ig történő fejlesztési programja 
tervezetet, az Oroszországi Könyvtári Egyesület éves 

konferenciáján a következő évekre meghatározták 
a vezető könyvtárak bibliográfiai tevékenységének 
fő irányait.

(Viszocsekné Péteri Éva)

145/2015

SHvEIKy, Rivka – BAR-ILAn, Judit: national libraries’ 
traditional collection policy facing web archiving In: Ale-
xandria. – 24. (2013) 3., p. 37-72.

Mit kezd a nemzeti könyvtárak hagyományos gyűjtési po-
litikája a webarchiválással?

állománygyarapítás; Elektronikus dokumentum; Megőr-
zés; nemzeti könyvtátr; patriotika

A nemzeti könyvtárak fő küldetése a nemzeti emlé-
kezet dokumentumainak összegyűjtése és megőrzése 
nyomtatott vagy digitális formátumban. Az 1990-es 
években kezdték meg az interneten publikált mű-
vek begyűjtését és archiválását. Ennek érdekében 
felülvizsgálták hagyományos gyűjtési politikáju-
kat, és átgondolták, hogyan illeszthetők be ebbe 
webarchiválási elképzeléseik.
A szerzők 18 nemzeti könyvtár gyakorlatát és kapcso-
lódó szabályozó dokumentumait vették szemügyre. 
Megállapították, hogy a hagyományos dokumentu-
mokkal kapcsolatos gyűjtőkör (a széles értelemben 
vett patriotika irodalom) és gyűjtési politika (mély és 
a tartalomtól, értéktől és minőségtől független átfogó 
gyűjtés) a világ különböző régióiban és a különböző 
kultúrákban jelentős hasonlóságot mutat.
Ettől gyökeresen eltérő tapasztalatokat szereztek a 
webarchiválás tekintetében, nagyon eltérő koncepci-
ókat találtak. A vonatkozó jogszabályok nem tartal-
maznak eszközöket arra, hogy a nemzeti könyvtárak 
összegyűjtsék a weben közreadott kiadványokat, sőt 
a szerzői jog védelmében kifejezetten korlátozzák a 
webarchívumok tevékenységét. Kérdés, hogy egyál-
talán létre lehet-e hozni a webhelyek országos átfo-
gó gyűjteményét. Hatalmas mennyiségről, kétséges 
minőségű tartalomról és szerzői jogi kételyekről 
van szó. A felmérés tapasztalatai szerint ezekkel a 
dilemmákkal minden nemzeti könyvtárban szembe-
sültek, és néhány év elteltével vegyes megoldásokat 
fogadtak el.
Az 1990-es évek közepétől napjainkig a kiválasztás 
és a megőrzés kérdései foglalkoztatják leginkább a 
szakembereket. A webtartalom kezelésének új szabá-
lyai most vannak kialakulóban, ezzel párhuzamosan 
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a nemzeti könyvtárakban most dolgoznak a nemzeti 
gyűjtemény fogalmának újraértelmezésén.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 180

Felsôoktatási könyvtárak

146/2015

cox, Andrew M. – pInFIELD, Stephen: Research data 
management and libraries : current activities and future 
priorities. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and infor-
mation science. – 46. (2014) 4., p. 299-316.

A kutatási adatok kezelése és a könyvtárak: jelenlegi te-
vékenységek és jövőbeli prioritások

Felsőoktatási könyvtár; Információszervezés; Kutatás in-
formációellátása; tudományos kutatás

A dolgozat arról a kutatásról számol be, amelynek 
során 2012 végén felmérték az Egyesült Királyság 
egyetemeit, hogy részleteiben megtudják, milyen 
módon vesznek részt a könyvtárak a kutatási adatok 
kezelésében, és a kutatási adatok kezelése nyomán 
biztosított szolgáltatások milyen mértékben kapnak 
stratégiai prioritást. A kutatás szerint a könyvtárak 
korlátozott mértékben nyújtottak ilyen szolgáltatá-
sokat, a legtöbbet az olyan nagy egyetemeken, ahol 
magas szintű kutatási tevékenység folyik. A legna-
gyobb problémák a jártasságok hiányosságaiból és 
a pénzügyi, kulturális változásokból adódtak. Mind-
azonáltal a könyvtárak részt vesznek a kutatási ada-
tok kezelésével kapcsolatos új intézményi szabályzat 
és szolgáltatások kialakításában, és tisztában vannak 
azzal, hogy ez jövőbeli munkájuk fontos része. Az 
olyan prioritások, mint tanácsadás a kutatási adatok 
kezeléséről és képzési alkalmak egyre inkább meg-
jelennek a könyvtárakban. A kapott eredmények és 
a téma friss irodalmának módszeres összevetését is 
elvégezték annak érdekében, hogy a tevékenységek 
és trendek teljes képét írhassák le. Egy innovációs 
hype-görbe keretének alkalmazásával próbálták vá-
zolni a szerzők a lehetséges jövőt, és Andrew Abbott 
foglalkozásokról szóló elméletét is felhasználták, 
hogy képet adhassanak arról, miként versengenek 
a könyvtárak hatáskörük kiterjesztéséért, miközben 
együttműködnek a többi érdekelttel is.

(Autoref.)

Lásd még 155, 158, 164, 167, 176, 179

Közmûvelôdési könyvtárak

147/2015

BARBIAn, Jan-peter: Dienstleistung nach Kassenlage : 
Zukunft Öffentlicher Bibliotheken hängt entscheidend von 
der finanziellen und strukturellen leistungsfähigkeit der 
Kommunen ab In: BuB. – 67. (2015) 1., p. 38-40.
Res. angol és francia nyelven

A közkönyvtárak jövője döntően a települések pénzügyi 
és szerkezeti teljesítőképességétől függ

Fenntartó szerv; Közművelődési könyvtár; Működési fel-
tételek; támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Első pillantásra jól megy a német közkönyvtáraknak: 
a milliós kölcsönzési adatok és az aktív olvasók szá-
mai arra utalnak, hogy súlyuk változatlan. Ha azon-
ban a kulisszák mögé nézünk, kevésbé lesz okunk az 
optimizmusra – véli a szerző, aki a Duisburgi Városi 
Könyvtár igazgatója.
A német könyvtárügy statisztikai adatai figyelemre 
méltók. A Könyvtárak Szövetségének (dbv) 2014 
őszén kiadott helyzetképe a 10 098 tagkönyvtárban 
több mint 400 millió médiaegységet, évi 350 ezer 
rendezvényt, 10,5 millió olvasót és 466 millió köl-
csönzést mutat (http://www.bibliotheksverband.de/
fileadmin/user_upload/DBV/publikationen/Bericht_
zur_Lage_2014.pdf). A könyvtárellátó ekz is elége-
dett a forgalmával. Az imponáló adatok után azonban 
kijózanító tényekkel is találkozunk. A látogatók szá-
mát tekintve Berlin áll az élen Hamburg és München 
előtt, de az egyesített fővárosban 25 éve nem épült 
meg a tizenkét kerülethez méltó központi könyvtár. 
A helyzetkép vége lehangoló: áttekintést kapunk 
azokról a takarékossági intézkedésekről, melyek-
re az eladósodott települések miatt van szükség. A 
megszorítások a gyarapítást és a létszámot is érintik. 
(Létszámcsökkentésre a könyvtárak 6,5%-ában ke-
rült sor, míg 15%-ában a megüresedett állások nem 
tölthetők be újra.)
A számok mögött lopakodó szakmaiatlanság figyel-
hető meg: a létszámcsökkentés elsősorban a diplomás 
könyvtárosokat sújtja; az önkéntesek alkalmazásával 
– amivel a kisebb könyvtárak bezárását akadályozzák 
meg – a könyvtárak azt igazolják, hogy a működés-
hez nincs is szükség szakképzettségre. Emiatt több 
könyvtárvezetőnek sem anyagi forrás, sem szak-
képzett személyzet nem áll rendelkezésére. Ezek 
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a szerkezeti problémák a jövőben még élesebben 
jelentkeznek majd: rengetegen mennek hamarosan 
nyugdíjba, akiknek a helyét nem szabad betölteni, 
másrészt 2020 után az adósságfék miatt egyre na-
gyobb nyomás nehezedik a településekre. Eddig ku-
darcot vallottak azok a törekvések, hogy szövetségi 
vagy tartományi szinten a szabványos minőségbiz-
tosítást kötelezővé tegyék a közkönyvtárakban, így 
a település vezetői fognak – jól-rosszul – dönteni a 
helyi könyvtárakról.
A problémák nemcsak pénzügyi természetűek. Az 
elmúlt húsz év hatalmas átalakulást hozott a média 
világában, az információtechnológia innovációja fo-
lyamatos, permanens lépéstartásra kényszerítve az 
intézményeket, amelyben a könyvtárak jó része le is 
marad. Az e-könyvek megjelenése és az internet lehe-
tőségei miatt a könyvtárak könnyen olyan helyzetbe 
kerülhetnek, hogy a fiatalok számára nem lesznek 
elég vonzók. A társadalmi változások is számottevő-
ek: a szerző elsőként a társadalom elöregedését és a 
sokrétűségét említi: 2050-re minden harmadik német 
65 éven felüli lesz, illetve16 millió lakosa a világ 140 
országából származik. Jelentős mértékű a bevándor-
lás Európából, Törökországból és a válságövezetek-
ből; az iskolások 30%-a bevándorlók gyermeke, és a 
szülők gyakran munkanélküliek, és segélyre szorul-
nak. A szegénység egyre több embert érint (arányuk 
2006 és 2013 között 14-ről 15,2 százalékra nőtt). A 
demográfiai változások, a kulturális sokszínűség és 
az elszegényedés olyan trendek, melyek a könyvtá-
rakra is kihatnak, melyek nincsenek erre felkészül-
ve, és előfordulhat, hogy városok és nagyobb régiók 
is rendes közkönyvtár nélkül maradnak. „Régebben 
még a jövő is jobbnak nézett ki” – idézi Karl Valentin, 
a német Chaplin mondását befejezésül a szerző.

(Murányi Lajos)

148/2015

JESSEn, Inka: Medzi share economy a digitálnou 
čitateľskou gramotnosťou In: Itlib. – 17. (2014) 3., p. 43-
46.

Közösségi gazdaság és digitális írástudás: a Stuttgarti 
városi Könyvtár mint multimédiás tanulási tér

Információtechnológia; Szolgáltatások; városi könyvtár

A Stuttgarti Városi Könyvtár új, hatalmas épületet 
kapott, melyet 2013-ban adtak át, ezzel Németország 
harmadik legnagyobb városi könyvtára lett (München 

és Hamburg után). Az intézményhez egy központi 
épület, 17 fiókkönyvtár és két bibliobusz tartozik, 22 
megállóhellyel. A gyűjtemény 1,4 millió egységből 
áll. 2013-ban az „Év könyvtára” lett, a tanulás inno-
vatív helyévé vált. 2,7 millió látogatója, 6,5 millió 
kölcsönzött egysége mellett számos rendezvényt, 
kiállítást szervez.
Az új épület építészeti bravúrja a világ minden ré-
széről vonzza a látogatókat. A könyvtár elektronikus 
kölcsönzést, e-könyvtárat is működtet. 74 600 e-köl-
csönzést regisztráltak, a város lakóinak 20%-a könyv-
tári tag. A központi épület hétfőtől szombatig reggel 
9-től este 9-ig tart nyitva, de a könyvek visszavétele 
24 órában biztosított. Az épület nyolc szintjén össze-
sen 150 munkatárs dolgozik, 500 ezer dokumentum 
található szabadpolcon. A könyvtárban 28 internetes 
állomás, 112 mobil laptop és notebook hozzáférhető, 
melyek egész napra kölcsönözhetők a terekben. Wifi 
biztosítja, hogy kényelmes fotelokban ülve a laptopo-
kon írni, olvasni, tanulni vagy videózni is lehet.
Az épület napi látogatószáma 3500–6000 között 
mozog. Építésze a koreai Eun Young Yi, az európai 
negyedbe a környezetéből kimagasló monumentális 
tudástárat tervezett. A beton és üveg épület intro-
vertált jellegű, ha esik, a homlokzat szürke, ha süt a 
nap, ezüstszínű. Éjjel kék fénnyel világítják meg. A 
bejáratoknál digitális monitorok köszöntik és invitál-
ják a látogatókat. Az információs paneleken minden 
megtudható a könyvtárról, a katalógusról. Az épület 
szíve a negyedik szintig ér, mely meditatív térként 
szolgál. A szív közepén egy hagyma formájú forrás 
fakad, a tudás forrását szimbolizálva. A könyvtár tel-
jes belső tere fehér, a „színezést” a főszerepet játszó 
könyvek biztosítják. A galérián a szépirodalom, a leg-
felső szinten kávézó található, étkezési lehetőséggel. 
A könyvtártechnikára jellemző az RFID alkalmazása, 
a könyveket kölcsönző automaták veszik vissza. Az 
értékmegőrzők és ruhatári szekrények ujjlenyomat 
alapján nyílnak. Minden szinten érintőképernyős ki-
jelzők segítik a tájékozódást. Álmatlanságban szen-
vedők számára egy 24 órán át működő, intelligens 
szekrény friss könyvtári kínálatot biztosít. A látás-
sérülteket vakbarát számítógépek segítik. A közpon-
ti épületben működik a stuttgarti gyermekkönyvtár, 
mely internet jogosítványt ad a gyerekeknek, meg-
védve őket a hálózati veszélyektől. A PressDisplay 
szolgáltatás által 2200 újság érhető el, 97 országból, 
54 nyelven. Stuttgartban 38% a migránsok aránya, 
ezért fontos a soknyelvűség. Ingyenes az e-learning 
szolgáltatás nyelvtanfolyamok, IT és gazdasági is-
meretek témákban.
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A médiatáron kívül a hangstúdióban hanganyagok 
digitalizálhatóak, a „néma zongorán”, fülhallgatóval 
lehet gyakorolni. A könyvtárban való tájékozódást 
sokféle eszköz segíti, hangos kísérők is rendelke-
zésre állnak a vizuális képernyők mellett. Teljesen 
újszerű az augmented reality, videoguide szolgáltatás, 
amelyet a filmakadémia hallgatói készítettek Baden-
Württemberg híres személyiségeiről. A könyvtárban 
minden fizikai formában létező anyagot digitálisan is 
hozzáférhetővé tesznek. A „share economy” ezeknek 
a tartalmaknak a távoli elérését biztosítja.
A könyvtár hatalmas tematikus sajtóarchívum adat-
bázishoz nyújt keresőfelületet, bármely folyóiratból 
keres valaki cikket, itt megtalálja. Az elektronikus 
szolgáltatások keretében e-könyveket, e-audio- és 
videogyűjteményeket kölcsönöznek. A kölcsönzési 
idő két hét, ezt követően az anyagok nem nyithatók 
meg. Németországban az elektronikus kölcsönzés 
2005-ben indult, és azóta 1200 könyvtár csatlako-
zott hozzá.
Az olvasói digitális írástudás az egyik legfontosabb 
téma a könyvtárban. Feladatuknak tekintik, hogy 
megtanítsák használóikat arra, hogy jól használják 
az internetet, ezért felhasználóképzéseket, tanfolya-
mokat szerveznek. A digitális művészek számára is 
platformot biztosítanak workshopok és fesztiválok 
keretében. A könyvtár a jövőben is a város képzési, 
oktatási, elektronikus műveltségi multimédia-köz-
pontja és a valós találkozások élő helyszíne egyszerre 
kíván lenni. Az analóg és a digitális világ nem szétvá-
lasztható, szorosan összefügg egymással. A könyvtár 
az elektronikus lehetőségek világában virtuális tér, de 
valóságos helyszín is, ahol élvezetes tartózkodni.

(Prókai Margit)

149/2015

Lux, claudia: Supporting breakpoints in life – a new con-
cept for public libraries. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibli-
othek. – 39. (2015) 1., p. 55-60.
Res. német nyelven

Az élet döntő pillanatainak támogatása – új koncepció a 
közkönyvtárak számára

Feladatkör; Igény; Könyvtárhasználat; Közművelődési 
könyvtár; társadalmi követelmények

A közkönyvtárak különböző koncepcióval rendel-
keznek, és különböző irányban fejlődtek az elmúlt 
10 évben, a dániai „nyitott könyvtárak”-tól a delfti 

DOK könyvtárig többféle elképzelés is született, me-
lyek arra késztették a könyvtárosokat, hogy többre 
vállalkozzanak egy multimédia környezetben, mint 
gyűjteményük kínálása. Ezek között vannak hobbi-
klubok, különböző szolgáltatások, ünnepi rendez-
vények is.
A közkönyvtárak felméréseket végeznek olvasóik 
körében, hogy kiderüljön, miképpen használják a 
könyvtárat, milyen szolgáltatásokat igényelnek. Amit 
nem tudnak meg, hogy ki nem jár könyvtárba, és 
miért nem. Az elmúlt öt évben több német felmérés 
foglalkozott a könyvtárat nem használókkal. Az egyik 
alapvető felmérés, melynek adatait ismerteti a szerző, 
2012-ben készült. E szerint a megkérdezettek 29% 
volt aktív használó, míg 71 nem volt könyvtárban az 
elmúlt évben (28%-a soha nem volt még könyvtár-
ban). Van-e mód arra, hogy a néhai könyvtárlátoga-
tó visszatérjen? Csak az épületek jobb kialakítása és 
nyitvatartási ideje, kávézó és internetelérés esetében. 
De a tanulmány még érdekes eredményeket mutat: az 
egyik olvasó elmesélte, akkor tért vissza csak, amikor 
válságos helyzetbe került.
Milyen válságról van szó? Negatív kimenetelűről 
vagy olyanról, ami pozitív kicsengésű volt? Hogyan 
lehet ezt a felismerést a könyvtár új stratégiájába 
beemelni? Sokan egy speciális esemény után jönnek 
vissza a könyvtárba, elváltak, hirtelen munkanélkü-
livé váltak vagy megbetegedtek; nem diákok, rend-
szeres olvasók, hanem akiknek egy adott pillanatban 
sajátos információra van szükségük. Ezeket az élet 
döntő pillanatainak nevezhetjük, amikor megállunk, 
és elgondolkodunk; többnyire új információkra is 
szükség van. Ha egy könyvtár ezeket a pillanatokra 
koncepciót tud kidolgozni, vonzó lehet azok szá-
mára, akik segítséget és/vagy válaszokat keresnek 
problémáikra.
A szerző ezután áttekinti az élet döntő pillanatait, 
amelyekhez a könyvtár kapcsolódni és informáci-
ókkal szolgálni tud: a gyermek születése, óvodába 
menése, első napja az iskolában, iskolaváltás, pá-
lyaválasztás, felsőoktatási tanulmányok elkezdése, 
végzés utáni első munkahely, házasságkötés, házvá-
sárlás vagy házépítés, súlyos betegség, a munkahely 
elvesztése, szülők gondozása, költözés vagy utazás, 
válás, halál.
Egy ilyen koncepcióval a közkönyvtárak el tudják 
érni a könyvtárat nem használó lakosokat is. Új szem-
léletet jelent, felhasználható minden közkönyvtárban, 
de nem lehet az egyetlen minta a könyvtári szolgál-
tatások szervezésére.
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Bizonyos élethelyzetekben az internethez is lehet 
fordulni segítségért és információkért, bár ezek az in-
formációk nem mindig megbízhatóak: a közkönyvtár 
többre képes, mivel jó és megbízható információkat, 
többféle szempontú megközelítést nyújt. Ezen kívül a 
közkönyvtár alkalmas tér az élethosszig tartó tanulás 
számára is. Fontos része e tevékenységeknek termé-
szetesen a felkészült, jól képzett könyvtárosok is.

(Murányi Lajos)

150/2015

pInGo, Zablon B.: transition from camel libraries to dig-
ital technologies in Kenya public libraries In: public library 
quarterly. – 34. (2015) 1., p. 63-84.

váltás a tevekönyvtárakról a digitális technológiákra a ke-
nyai közkönyvtárakban

Információtechnológia; Könyvtári hálózat; Közművelődési 
könyvtár; Mozgókönyvtár

Kenyában a közkönyvtárak azzal a céllal jöttek lét-
re, hogy információs szolgáltatásokat nyújtsanak a 
nagyközönség számára. A Kenyai Nemzeti Könyvtári 
Szolgálat (Kenya National Library Service, KNLS) 
végzi a szolgáltatást könyvtári hálózatán keresztül az 
egész országban. A múltban az analfabetizmus elleni 
küzdelemben különféle kezdeményezéseket indított 
a KNLS, köztük mozgó szolgáltatásokat és telepü-
lési könyvtárak kialakítását. A közkönyvtárak most 
átmeneti időszakban vannak az információkhoz való 
hozzáférés biztosításában: a papíralapú könyvtári 
szolgáltatásoktól a korszerű digitális technológiák 
beépítése felé haladnak. A cikk a digitális korszak 
előtti állapottól a jelenig tartó fejlődéssel foglalkozik, 
s azokat a nehézségeket és kihívásokat vizsgálja, me-
lyek a modern információs korban az új technológiák 
bevezetése során adódnak.

(Autoref.)

Lásd még 129, 151, 159, 173

Tudományos és szakkönyvtárak
Lásd 165

Gyermek- és ifjúsági könyvtárak

151/2015

AGoSto, Denise E. – BELL, Jonathan pacheco – 
BERnIER, Anthony – KuHLMAnn, Meghann: „This is our 
library, and it’s a pretty cool place” : a user-centered study 
of public library yA spaces In: public library quarterly. – 
34. (2015) 1., p. 23-43.

„A mi könyvtárunk nagyon menő hely”: Használóközpontú 
tanulmány a közkönyvtárak ifjúsági tereiről

Berendezés; Felmérés; Ifjúsági könyvtár; Ifjúsági olvasó; 
Igény

A tanulmány adatokat próbált gyűjteni tinédzserek 
és könyvtárosok körében arról, mit szeretnek és 
ajánlanak a tiniket szolgáló terek hatékony kialakí-
tásához. Az Egyesült Államok huszonkét közkönyv-
tárában könyvtárosok és tinédzserek filmezték le az 
ifjúsági részleg videovezetését. A vizsgálatban mi-
nőségi tartalomelemzési technikákat alkalmaztak a 
videoadatok elemzéséhez és ajánlásainak kidolgozá-
sához a hatékony közkönyvtári ifjúsági részlegek te-
reinek kialakítása érdekében. A tiniket szolgáló terek 
hatékony kialakítására vonatkozó speciális ajánlások 
mellett a vizsgálat hangsúlyozza, hogy a folyamatos 
olvasói visszajelzést figyelembe kell venni a részle-
gek kialakításánál és működtetésénél, hiszen a tinik 
igényei időről időre és településekként is változnak, 
fejlődnek.

(Autoref.)

Iskolai könyvtárak

152/2015

tRASKA, Maria R.: District library supervisors under du-
ress : the Lilead project survey results In: American librar-
ies. – 45. (2014) 11/12., p. 34-38.

Körzeti iskolai könyvtári szakfelügyelők kényszer hatása 
alatt: a Lilead projekt felmérési eredményei
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Felmérés; Iskolai könyvtár; Működési feltételek; Szakfel-
ügyelet; vezetés

Több mint öt évvel a világméretű pénzügyi összeom-
lás után az amerikai iskolai könyvtárak nehéz hely-
zetben vannak: költségvetésük csökkent, személyze-
tük kicsi vagy nincs is, álláshelyek betöltetlenek vagy 
szakképzetlenek működtetik, beszerzési kereteiket 
törölték. Több könyvtári program csak irányítói szin-
ten fut, rájuk sem a szakfelügyelőknek, sem a helyi 
iskolai könyvtárosnak nincs hatása.
Mindez egy olyan országos felmérésből derült ki, 
melyre közel ötven évvel a legutóbbi vizsgálat után 
került sor, a Lilead nevű projektből. Ennek kereté-
ben az iskolai könyvtári szakfelügyelőknek küldtek 
ki a kérdőívet azokba a körzetekbe, ahol 25 ezer vagy 
több diák tanul. A felmérést az Institute of Museum 
and Library Services (IMLS) anyagi támogatásával 
a University of Maryland’s College of Information 
Studies kutatócsoportja végezte 2012 őszén. Az íve-
ket sokan (61%) küldték vissza 29 körzetből, 38 ál-
lamból. (A felmérést 2014 őszén megismétlik.)
A felmérés eredményei: (1) Az alapvető kiadások-
ra szánt keretek csökkentek, míg a technológiára 
szántak nem változtak. (2) Az iskolai könyvtárak-
ban a személyi feltételek romlottak (egyre több a 
szakképzetlen vagy az önkéntes munkaerő). (3) A 
bekövetkezett változások nem pozitívak. (4) Nem-
csak az iskolaigazgatók felejtették el, mire való az 
iskolai könyvtár, a képzetlen munkaerő vagy a szülő 
önkéntes sincs tisztában vele.
Munkájuk során a szakfelügyelők számos feladatnak 
tesznek eleget, elsősorban az egyes iskolák könyvtá-
rosait látogatják, és különböző területeken nyújtanak 
segítséget (technikai képzés vagy tanácsadás, állo-
mánygyarapítás, digitális írástudás oktatása stb.). Fel-
adataikat fontosnak tartják, és felelősséggel végzik. 
Többségük (95%) teljes munkaidőben dolgozik fel-
ügyelőként, kis részük (8% iskolai könyvtáros is.)

A szakfelügyelők élete stresszesebb, mint valaha, né-
hányan félig-meddig önkéntesként dolgoznak. Ennek 
megfelelően számuk némely körzetben egyre csök-
ken. Sokan hiányolták a támogatást, nemcsak kollé-
gáik és a törvényhozás, hanem elöljáróik részéről is. 
Továbbképzésre főleg a vezetéselmélet, a tanítás és 
tanulás, állami szabványok, személyi és pénzügyi 
menedzsment terén lenne szükségük
Ami a szakfelügyelők általános jellemzőit illeti: a ti-
pikus szakfelügyelő nő, fehér, azelőtt tanított, koráb-
ban iskolai könyvtárosként dolgozott és mestersza-
kon szerzett könyvtáros diplomát (MLS); nagyjából 
a fele 55 és 64 év közötti. Munkakörük elnevezésére 
tizenegy fogalom használatos; a három leggyakoribb 
a könyvtári koordinátor, igazgató és a felügyelő. 
Munkahelyükre, a körzeti hivatalra is húsz elneve-
zés használatos; többségük a tantervi és instrukciós 
(71%) vagy az oktatási-instrukciós technológiai rész-
legben (22%) dolgozik. Irodáik nagysága is nagyon 
különböző; a hivatalok majdnem a felében (48%) raj-
ta kívül a többiek nem szakképzett főfoglalkozásúak, 
9%-ukban hat vagy annál több szakképzett munkatárs 
dolgozik. (14% jelezte, hogy csupán mellékfoglalko-
zású munkatársuk van a hivatalban.) A felmérésből 
az is kiderült, hogy a szakfelügyelők elszigeteltnek 
tartják magukat, és hogy szívesen fejlődnének szak-
mailag. Ennek nyomán a Lilead projekt két kezde-
ményezést dolgozott ki: (1) a Lilead Networköt, egy 
olyan online közösséget, amelybe minden érdeklő-
dő bekapcsolódhat (lilead.umd.edu), és (2) a Lilead 
Fellows Programot az IMLS anyagi támogatásával, 
mely egy 18 hónapos szakmai fejlesztő program hu-
szonöt szakfelügyelő részvételével (2015–2016-ban). 
(Az érdeklődők a projektről további információkat 
találnak a http://lileadproject.org/ címen.)

(Murányi Lajos)
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Állomány, állományalakítás

153/2015

BAILEy, timothy p. – Scott, Amanda L. – BESt, Rickey 
D.: cost differentials between e-books and print in aca-
demic libraries. – Bibliogr. jegyzetekben In: college & 
research libraries. – 76. (2015) 1., p. 6-18.

Az e-könyvek és a nyomtatott könyvek közötti árkülönb-
ség a felsőoktatási könyvtárakban

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
könyv; Felmérés; Könyvárak

A rájuk nehezedő nyomás ellenére, a felsőoktatási 
könyvtáraknak gondosan meg kellene vizsgálniuk, 
hogy kizárólagosan e-könyveket szerezzenek-e be. 
Az Alabama állambeli Montgomery városában mű-
ködő Auburn Egyetemen oktatóitól a 2012. év őszi 
szemeszterben beérkezett könyvrendelések elemzése 
megerősítette egy 2012-es összehasonlító vizsgálat 
eredményeit, amely azt mutatta, hogy az e-könyvek 
drágábbak, mint a nyomtatottak. Az árazási modellek 
így az elektronikus folyóiratok néhány évtizeddel ez-
előtti helyzetére emlékeztetnek. Emellett több kiadó 
díjat kér a folyamatos hozzáférésért, viszont ritka az 
e-könyvekre adott árkedvezmény.
A 462 igényelt egyedi cím 57%-a e-könyvként is 
rendelhető volt. A nyomtatott könyvek átlagára 53,50 
USD, az e-könyv változatoké 73,50 USD volt, és 
mindössze 44 e-könyv volt olcsóbb. Mindösszesen 
a kiadók 35,11%-kal drágábban kínálták ez e-köny-
veket. Ezen belül a kereskedelmi kiadók e-köny-
vei 43,61%-kal voltak drágábbak, mint nyomtatott 
megfelelőik, ami 25,76 USD felárat jelent, amely az 
egyetemi kiadóknál 19,17 USD.
A tudományterületenkénti átlagos árkülönbség a hu-
mán tudományok területén 21,55, a társadalomtudo-
mányok esetében 18,30, a természettudományoknál 
23,52 USD volt.

(Koltay Tibor)

154/2015

cottRELL, terrance Luther – BELL, Brigitte: Expensing 
e-books : how much should patron habit influence collec-
tion development? In: the bottom line. – 27. (2014) 4., 
p. 142-146.

Megéri-e e-könyveket vásárolni; mennyire kellene befo-
lyásolniuk a használói szokásoknak a gyűjteményfejlesz-
tést?

Állománygyarapítás; Elektronikus könyv; Gyarapítási ke-
ret; olvasási szokások

Napjainkban mind a felsőoktatási, mind a köz-
könyvtárak szolgáltatnak e-könyveket. Az e-köny-
vek megjelenésükkor hirtelen igen nagy érdeklődést 
váltottak ki. A növekedési trend azóta megállt; de az 
emberek egyre több e-könyv olvasót vásárolnak. Két 
párhuzamos jelenség figyelhető meg: az emberek 
kevesebben olvasnak, de eközben egyre többen ké-
pesek az e-könyvek olvasására, illetve a könyvtárak 
több e-könyves tartalmat szolgáltatnak, de eközben 
a nyomtatott könyvek olvasása nem olyan gyorsan 
szorul háttérbe, mint ahogy azt jósolták.
A könyvtárakat elgondolkodtatja, hogy vajon az 
e-könyvek jelentik-e majd a domináns olvasási plat-
formot, érdemes-e forrásaik jelentős részét erre köl-
teni. Eközben a könyvolvasás volumene csökken. A 
használók a különböző formátumok között autonóm 
módon választanak. Jelentős előny fűződik a könyv-
tárakban zajló emberi interakcióhoz.
Az e-könyvek szerepéről alapos használói felméré-
sekre lenne szükség, ugyanis igen sokféle vélemény-
nyel lehet találkozni. Vannak, akik szerint a képer-
nyőn való olvasás jótékonyan hat az agyra, ugyanak-
kor csökkenti az elmélyült olvasás kognitív képessé-
gét. Vannak, akik örülnek, hogy olyan készülékeket 
használhatnak, amelyekkel különböző formátumokat 
próbálhatnak ki. Mások azt hozzák fel, hogy még a 
technikai guruk (Steve Jobs és társai) is ragaszkod-
tak ahhoz, hogy saját gyerekeik a könyvtárban vagy 
otthon ne a képernyőn olvassanak.
A nyomtatott könyvek kontra e-könyvek vitában a 
döntő szempontot a használói igények jelentik. A 
használókat meg kell tanítani arra, hogy azt mérle-
geljék, hogy egy bizonyos dokumentumtípus miért 
alkalmas vagy alkalmatlan a tudás megőrzésére, a 

Munkafolyamatok és szolgáltatások
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tanulásra vagy a hosszú távú gondolkodás elősegíté-
sére. Azt is meg kell vitatni velük, hogy milyen hatás-
sal jár, ha valamelyik hordozót preferálja a könyvtár. 
És ha úgy adódik, akár vissza is lehet térni régebben 
használt hordozókhoz, ahogy ez történt a vinil leme-
zek esetében, amelyek újra népszerűek lettek kiváló 
hangminőségüknek köszönhetően.

(Hegyközi Ilona)

155/2015

GoEDEKEn, Edward A. – LAWSon, Karen: the past, 
present, and future of demand-driven acquisitions in aca-
demic libraries. – Bibliogr. jegyzetekben In: college & re-
search libraries. – 76. (2015) 2., p. 205-221.

Az igény szerinti gyarapítás múltja, jelene és jövője a fel-
sőoktatási könyvtárakban

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
könyv; Felmérés; Használó; Igény

Az igény szerinti gyarapítási (DDA) programok jól 
bevált módja lett annak, hogyan lehet a felhasználó-
kat bevonni a felsőoktatási könyvtári gyűjtemények 
építésének a folyamatába. Azonban ezek a prog-
ramok állandóan átalakulóban vannak, bővülnek. 
Az e-könyvek hozzáférésében erre új példa a nagy 
e-könyv gyűjtemények megjelenése, melyek tartal-
mát a könyvtárak kikölcsönözhetik, de nem birto-
kolhatják, csak ha úgy döntenek. E tanulmány az 
olvasói használatot és az e-könyvek könyvtárosok 
általi kiválasztását vizsgálja a jelzetek adatainak az 
összehasonlításával, mely adatokat három entitás fel-
használásával generáltak. Ezek (1) egy ebrary PDA, 
(2) az Academic Complete, ami e-könyvek bérelt 
gyűjteménye, és (3) a szakreferensek által kiválasz-
tott címek, melyeket az YPB nevű könyvtárellátó 
cég megtekintési tervén jelöltek ki az Iowa Állami 
Egyetemen. A szerzők az igény szerinti gyarapítási 
(DDA) programok kialakulásának és fejődésének le-
írása mellett azt is elemzik, hol állnak most, és merre 
tartanak a gyarapítással foglalkozó könyvtárosok a 
gyűjteményfejlesztés folyamatos jobbításával a fel-
sőoktatási könyvtárakban.

(Autoref.)

156/2015

GoLScH, Michael: patron driven acquisition – schon 
wieder ein Auslaufmodell? : Erfahrungen aus der SLuB 
Dresden. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek. – 39. 
(2015) 1., p. 47-54.
Res. angol nyelven

Elavult modell már az olvasók által kezdeményezett gya-
rapítás? tapasztalatok a drezdai Szász tartományi Állami 
és Egyetemi Könyvtárban (SLuB)

állománygyarpítás; Egyetemi könyvtár -műszaki; Elektro-
nikus könyv; Használó; Igény; Regionális könyvtár

A SLUB állománygyarapításában előnyt élvez a 
digitális formátum. E-könyvtáruk kialakításában 
a retrospektív digitalizálás és az e-dokumentumok 
beszerzése egyaránt kiemelt feladat. Az elsőt tekint-
ve a SLUB régóta élen jár 70 ezer nyomtatvánnyal, 
kézirattal, zeneművel és 1,5 millió képpel (fotók, 
térképek, építészeti tervrajzok), valamint 50 ezer 
hanghordozóval. 2012 óta a hosszú távú megőrzést az 
ExLibris Rosetta szoftverére alapozzák. A könyvtár 
évi 7,9 millió eurós gyarapítási kerete kiemelkedő. 
Míg 2011-ben a beszerzett dokumentumok 25%-a 
volt e-dokumentum, 2014-ben már 61% volt az ará-
nyuk. Még jobban látszik ez a váltás a drezdai Mű-
szaki Egyetem ellátásában: a fontosabb folyóiratok 
már csak e-formátumban járnak. Az infláció és az 
áremelkedés következtében 2007 és 2014 között a 
felére csökkent a nyomtatott dokumentumok gyara-
pítása, de ezt nem lehetett kompenzálni e-könyvek 
beszerzésével. (Létszámcsökkentésre is sor került.) 
A nyomtatott dokumentumok kölcsönzése 20%-kal 
csökkent öt év alatt, míg ez alatt a teljes szövegű 
e-dokumentumok letöltése 48%-kal nőtt. Ebben a 
2012-ben bevezetett olvasók által végzett gyarapí-
tásnak (PDA) is szerepe volt
Az állománygyarapítás a műszaki egyetem igényei-
hez igazodik; a monográfiák esetében a szakterületek 
mellett formai kritériumokat (kiadó, nyelv) is figye-
lembe vesznek. A megtekintésre beküldött újdon-
ságok a beszerzés 85%-át teszik ki, de ez mégsem 
elégíti ki teljesen az igényeket. A szakreferensek a 
felhasználókat képviselik, de mivel a beszerzett do-
kumentumok 30%-át az első két évben senki sem 
kölcsönzi, a könyvtár úgy döntött, hogy az e-köny-
vek esetében is a PDA alkalmazását javasolja. Az 
ún. aggregátor modellben a szállító biztosítja a do-
kumentum leírását a SLUB katalógusában, valamint 
5–10 percre a teljes szövegét is; ha az olvasó tovább 
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akarja tanulmányozni, automatikusan elindul a rö-
vid kölcsönzés (STL), aminek a költségét a könyvtár 
fizeti. Ha többen is keresik ezt a dokumentumot, a 
könyvtár dönthet a megvételéről, vagyis tartósan a 
tulajdonába kerül.
A könyvtár 2011 végén az Ebook Library (EBL) 
beszállítójával, a Schweitzer Fachinformationennel 
200 ezer e-könyvet tesztelt, majd egy év múlva már 
üzemelt is a platform. Mára közel 450 ezer cím ér-
hető el a könyvtár rendszerében (Primo). Azóta a 
monográfiák 10%-át PDA keretében gyarapították 
(3750 cím, átlag 65 €-ért), emellett 44 ezer STL-t 
indítottak (egyenként 8,70 €-ért). Ez a modell nagy-
számú dokumentum elérését teszi lehetővé, hátránya 
viszont, hogy a szállító nem tudja befolyásolni a ki-
adók kínálatát, árképzését és felhasználási feltételeit 
(DRM). Emiatt a SLUB 2014 elején felülvizsgálta a 
modellt; a szállító könyvcsomagjai licencelése mel-
lett egyes címeket is megvásárolt. Mivel az EBL-re 
nem terjedtek ki a kiadói korlátozások lazításai, a 
SLUB továbbfejlesztette e-könyves stratégiáját az 
alábbi alapelvek szerint:

az elektronikus formátum mindig előnyt élvez, –
a PDA továbbra is a beszerzési politika fontos ré- –
sze,
amíg érdemes, maradnak az aggregátor-modell- –
nél,
törekednek – az OA gyakorlatot követve – a sza- –
badon elérhető e-könyvek beszerzésére.

Valamennyi licencelt mű esetében elvárja a könyv-
tár, hogy

a szállító biztosítsa ingyenesen a szabványos  –
metaadatokat
a teljes szöveget belső használatra feldolgozhas- –
sák,
biztosítsák a megadott IP címek számára az elér- –
hetőséget,
biztosítson ingyen statisztikai adatokat (COUNTER- –
szabvány szerint), és
biztosítsa tartósan a tartalmat. –

A tanulmány végkövetkeztetése, hogy a PDA nem 
avult el, sőt mivel bevonja a használókat is a gyarapí-
tásba, hatékonyan segít az igények kielégítésében, és 
a paradigmaváltás során az első fontos lépés, melynek 
során az e-folyóirat, adatbázis és e-könyvek közötti 
különbségek fokozatosan feloldódnak, és rugalmas 
üzleti modellek jönnek majd létre.

(Murányi Lajos)

157/2015

McGRAtH, Mike: A review of changes in the delivery of 
information to users : 12 years of Literature Reviews in In-
terlending & Document Supply In: the bottom line. – 28. 
(2015) 1/2., p. 70-76.

Hogyan változott a használóknak nyújtott információszol-
gáltatás az utóbbi 12 évben? Áttekintés

Állománygyarapítás; Dokumentumszolgáltatás; Elek tro-
nikus könyv; Felmérés; Hozzáférhetőség; Könyvárak; 
Szerzői jog

A szerző, Mike McGrath 12 éve szerkeszti az Inter-
lend ing and Document Supply (ILDS) című folyó-
iratban a könyvtárközi dokumentumszolgáltatással 
foglalkozó szakirodalmi szemlék sorozatát. Eddig 
összesen 48 összeállítás készült el. Ezekre visszate-
kintve, a jelenlegi helyzetet és az ezredforduló kö-
rül bekövetkezett visszaesésnek az okait elemezve 
a következő tényezőket villantja fel tömör összeg-
zésében:
Dokumentumcsomagok beszerzése – A „Big Deal”-ek 
keretében a 90-es évektől először kurrens anyagokat 
lehetett így beszerezni, később következtek a retros-
pektív fájlok. A digitalizálás hatalmas munkával és 
befektetéssel járt. A felmerülő hatalmas költségek 
miatt sok helyen aránytalanságok léptek fel a gyűj-
teményfejlesztési stratégiában. A megoldás hátrá-
nyosan érintette a kis folyóirat- és könyvkiadókat. A 
címenkénti rendelésre való visszatérés rendszerint 
drágább lenne a Big Dealnél. „A könyvtárak többet 
kínálnak használóiknak, de gyakran nem azt, amit 
azok szeretnének” – a Big Dealek jövője tehát még 
kérdéses.
Nyílt hozzáférés – A korábban könyvtárközi köl-
csönzésben beszerzett cikkek 20%-a elérhető nyílt 
hozzáféréssel, a cikkek mennyisége évente növek-
szik. A publikálás során fizetendő ún. közlési díj 
(jelenleg 2000–2500 dollár) jelentős visszatartó erőt 
jelent ugyan, de pályázatokból fizetik, és indokolt 
esetekben elengedik. Beigazolódott, hogy a nyílt hoz-
záférésű publikációkra jóval többen hivatkoznak. A 
megoldás tíz éven át nem sokat változott, de jelenleg 
megindult az átalakulása. Hogy ez valódi változást 
jelent-e, azt másképp látják a kiadók, a könyvtárosok 
és a használók.
A használók által kezdeményezett beszerzés (PDA) 
– Különböző (főként amerikai) vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy az igény szerint beszerzett könyveket 
kétszer annyian kölcsönzik. Ez az e-könyvekre is 
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igaz. A megoldás igen népszerű az USA-ban, és má-
sutt is gyorsan terjed; valamelyest visszaveti viszont 
a könyvtárközi dokumentumszolgáltatást.
Térítés a megtekintés arányában – Ennek a megol-
dásnak mostanáig igen csekély hatása volt a cikkek 
szolgáltatására. A háttérben a kiadók rendkívül magas 
árai állnak (20–30 font cikkenként). Történtek kísér-
letek az árak csökkentésére (pl. ReadCube) elektro-
nikus kuponok alkalmazásával és a hozzáférési idő 
korlátozásával (általában 24 órára). Ha a kiadók az 
árat túl alacsonyan állapítanák meg, a könyvtárak 
törölnék előfizetéseiket.
E-könyvek – Az e-könyvek lendületes fejlődésének 
a szabványok hiánya, az olvashatósági problémák és 
a megfelelő tartalom hiánya szabott gátat. E prob-
lémák legtöbbjét megoldották, nem feltétlenül az 
olvasó javára. Mára amerikai vizsgálatok szerint az 
olvasóknak csak 4%-a tért át teljességgel elektroni-
kus formátumra. Az egyetemi használat valószínűleg 
még tovább növekedhet. Az e-könyvek kölcsönzése 
sikeresnek bizonyult, de eredményeként nem csök-
kent a nyomtatott könyvek kölcsönzése.
Szerzői jog – A szerzői jognak nem sikerült érdem-
ben reagálnia az elektronikus dokumentumszolgál-
tatás okozta változásokra és a kiadók megkötéseire. 
Az EU 2002. évi direktívája sem hozott megoldást 
a közvetlenül a felhasználónak nyújtott szabad fel-
használású dokumentumszolgáltatás magas szerzői 
jogdíjának kérdésében. Eddig kizárólag az Egyesült 
Királyságban született erre megfelelő jogszabály. E 
kezdeményezés elterjedése kedvezően befolyásolná 
a könyvtárközi dokumentumszolgáltatást.
Konzorciumok és forrásmegosztás – Az elmúlt 12 
évben nőtt a konzorciumok száma, összetettsége és 
tapasztalata. A konzorciumokon belüli dokumen-
tumszolgáltatás mennyiségi mutatói állandóan nö-
vekednek. A technológiai fejlődés lehetővé tette a 
gyűjtemények összekapcsolását és a hatékony do-
kumentumszolgáltatást. A fejleményeket az ILDS 
jól dokumentálta.
Árképzés – Van valami, ami nem változott: a folyó-
iratárak emelkedése. A kiadók igyekeznek megtartani 
profitjukat. Ha teljességgel áttérnének az elektroni-
kus közreadásra, költségeiket fel kellene tárniuk, de 
erre nem vállalkoznak. A cikkek szolgáltatása abban 
az esetben bizonyult ésszerűnek könyvtárközi meg-
oldással, amikor kevésbé használt dokumentumok-
ról van szó.

(Hegyközi Ilona)

158/2015

pRoctoR, Julia: Demand-driven acquisition and the 
sunk cost model. – Bibliogr. In: collection building. – 34. 
(2015) 1., p. 2-5.

Igény szerinti beszerzés és a csökkenő költségek modell-
je

Állománygyarapítás; Elektronikus könyv; Gazdaságosság 
-könyvtárban; Használó; Igény

Használói javaslat alapján történő gyarapítás, olvasói 
kérésre történő beszerzés, bizonyítékokon alapuló 
beszerzés – ilyen elnevezésekkel emlegetik azt az 
állományépítési modellt, melyben a használóktól 
származó igények a meghatározók, és főként elektro-
nikus könyvek beszerzésére irányul. Támogatói állít-
ják, hogy takarékos megoldás, ami konkrét adatokkal 
is alátámasztható. A kiadók és terjesztők különböző 
modelleket kínálnak, melyeknek közös jellemzőjük, 
hogy a könyvtárnak meghatározott összeget előre le 
kell kötniük a beszerzéshez.
A University of Wyoming Libraries (UWL) 2013-ban 
az egyedi, címenkénti beszerzés helyett az Elsevier 
bizonyítékokon alapuló válogatását (Evidence-based 
Selection – EBS) vette igénybe. Megállapodás szerin-
ti hozzáférési díjat fizettek egy évig, majd ez után a 
használati adatokat megvizsgálva választhattak, mire 
van valójában szükségük. Ezen kívül két évre vissza-
menően letölthetik az Elsevier MARC rekordjait is.
A szakirodalomban található vizsgálatok eredmé-
nyeivel megegyezően a használók az UWL-ben sem 
kölcsönzik a nyomtatott könyvek jelentős részét. 
Ezért vált vonzóvá az e-könyvek használói igénye-
ken alapuló (demand-driven acquisition – DDA) 
gyarapítási modellje, mely egyrészt a távoli elérés 
lehetőségét biztosítja a használóknak, másrészt a 
könyvtárat azzal kecsegteti, hogy kiküszöbölhetők 
vele a fölösleges beszerzések. Első ránézésre tehát 
jobb és gazdaságosabb megoldást jelent, valójában 
azonban a dolog nem ilyen egyértelmű. A hallgatók 
számára szükséges irodalom jelentős része például 
csak nyomtatott formában létezik, vagyis az elekt-
ronikus csomagokban nem szerepel. Ezenkívül az 
e-könyv csomagok gyakran nagy átfedéseket mu-
tatnak a könyvtár már meglevő állományával. Az 
UWL ezért más megoldást választott: az Elseviertől 
rendeltek, de teljes e-könyv csomag helyett csak a 
legfontosabb referenszművekre és könyvsorozatok-
ra fizettek elő. 2013 végéig 880 elsevieres e-könyv 
rekordot töltöttek be a katalógusukba. Ezek kölcsön-
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zését elemezve azt találták, hogy az szinte pontosan 
megegyezett a nyomtatott könyvekével: az e-köny-
veknek csak töredékét használták intenzívebben, az 
összes könyvnek viszont csak kevesebb mint a felét 
kölcsönözték egyáltalán. Ha egyenként vették volna 
meg a használt könyveket, ezek ára összesítve ke-
vesebb lett volna, mint az előfizetésre ténylegesen 
költött összeg. Nem biztos tehát, hogy mindig és au-
tomatikusan a nagy cégek által ajánlott DDA modell 
a legmegfelelőbb egy egyetemi könyvtár számár. A 
könyvtárnak alaposan mérlegelnie kell, hogy az elő-
fizetési ár arányos-e a kapott tartalommal, vagyis 
megtérül-e a befektetett összeg.

(Fazokas Eszter)

159/2015

RøGLER, Jannicke: the case for weeding : the Buskerud 
bandits contribution to a knowledge-based discarding 
practice in norwegian public libraries. – Bibliogr. In: Jour-
nal of library administration. – 54. (2014) 5-8., p. 382-
402.

A selejtezés ügye. A „buskerudi banditák” szerepe a tu-
dásalapú selejtezési gyakorlat elterjedésében a norvég 
közkönyvtárakban

Állományapasztás; Megyei könyvtár; Munkaszervezés

A gyűjteményfejlesztésnek igen fontos, de sok prob-
lémával járó része a szisztematikus selejtezés. Közis-
mert, hogy a könyvek viszonylag gyorsan elvesztik 
relevanciájukat, a kölcsönzők pedig az új könyveket 
keresik. A norvég közkönyvtárakban 3,7 könyv jut 
egy lakosra, ami sokkal több, mint amit az IFLA 
irányelvei ajánlanak. Ugyanezen irányelvek szerint 
a megyei könyvtárak 18 millió kötetes állományát 
10–15 milliósra lenne célszerű csökkenteni. A gyűj-
temények használatát jelző ún. forgási sebesség sok 
állományrésznél nem éri el az 1-es értéket, azaz az 
egyes könyveket átlagosan egynél kevesebbszer ve-
szik kölcsön évente. A norvég közkönyvtárak az utób-
bi évtizedben 12%-kal csökkentették állományukat; 
ez különösen a felnőtteknek szóló könyveket érintet-
te, és egyenlően oszlott meg az ismeretterjesztő és a 
szépirodalom között.
2008 végén a regionális szerepkörű Buskerudi 
Megyei Könyvtárat megkereste egy kis település, 
Hallingdal könyvtárosa, hogy segítséget kérjen a 
gyűjtemény apasztásához. Mint kiderült, a könyv-
tárban az utóbbi negyven évben nem volt selejte-

zés. A megyei könyvtár munkatársai két nap alatt a 
könyvgyűjtemény 18%-át kivonták az állományból, 
főként a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő könyve-
ket ítélték elavultnak.
A megyei könyvtárban ezt követően kiemelt feladat-
ként kezelték a selejtezést, és ehhez különböző segéd-
eszközöket fejlesztettek ki. A feladattal foglalkozó, 
tapasztalt és eredményesen dolgozó szakemberek egy 
csoportba tömörültek, és tréfásan elnevezték magukat 
buskerudi banditáknak. Munkájuk nagyban támasz-
kodik a texasi könyvtárakban kidolgozott és több 
évtizede használt CREW irányelvekre (Continuous 
Review Evaluation and Weeding guidelines), ame-
lyeket lefordítottak és adaptáltak, ma már az oslói 
és az akerhusi könyvtárosképzés tananyagában is 
szerepelnek.
A Banditák akkor vállalnak selejtezést, ha hívják 
őket. Évente 2-3 alkalommal, egy-egy helyen két 
napot dolgoznak. A selejtezés elfogadtatása érdeké-
ben weboldalt és blogot indítottak, ahol közzéteszik 
a törlésre kijelölt könyvek adatait, borítójuk képé-
vel egyetemben. A blog posztjait a Facebookon és 
a Twitteren is megosztják. Úgy vélik, a selejtezés 
mindig alkalmat ad arra is, hogy elgondolkodjunk 
a könyvtárról mint fizikai térről, újragondoljuk a 
hasznosítását, kellemesebb környezetet kínáljunk az 
olvasóknak. A Banditák hangsúlyozzák, a selejtezés 
olyan gyakorlati tevékenység, amelynek során tudás-
alapú megközelítést kell alkalmazni.
A Banditák egyebek mellett a norvég könyvtárosok 
levelezőlistáján is beszámoltak tevékenységükről, a 
könyvtári selejtezést népszerűsítve. A selejtezés belső 
és befelé tekintő tevékenységnek tűnik ugyan, de ta-
pasztalataik szerint sokat számít, hogy nyilvánosan, 
humorral és elkötelezetten végzik-e el. A Banditák 
akcióit és azok fogadtatását a nagyközönség és a 
fenntartók körében sokszor tárgyalta a helyi, regio-
nális és országos média, pozitív és negatív előjellel 
egyaránt. Szakmai körökben gyűjteményfejlesztésről 
és apasztásról szóló előadásokkal és szemináriumok-
kal terjesztik eredményeiket. Norvégia 19 megyéje 
közül 14-ben már voltak ilyen rendezvények. A sze-
mináriumok során mindig elegendő időt szánnak a 
tapasztalatok, kihívások, sőt a selejtezéssel járó fáj-
dalmas érzelmek megtárgyalására. A munkamódsze-
rek ismertetése során kiemelik, hogy a humort stra-
tégiai céllal használják fel: segít ugyanis feloldani a 
konfliktusokat, és megteremteni a résztvevők közötti 
kohéziót. Érzelmi döntések helyett tudományosan 
alátámasztott gyakorlatra van szükség. A pozitív 
megközelítés igen lényeges. A selejtezési procedúra 
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számos feszültséget és konfliktust kelthet a közvéle-
mény, a média és a fenntartók körében.

(Hegyközi Ilona)

160/2015

WALKER, Kizer: Re-envisioning distributed collections 
in German research libraries – A view from the u.S.A. – 
Bibliogr. lábjegyzetben In: Bibliothek. – 39. (2015) 1., p. 
7-12.
Res. német nyelven

Az osztott gyűjtemények rendszerének átalakulása né-
met tudományos könyvtárakban az Egyesült Államokból 
nézve

Egybehangolt állományalakítás; Együttműködés -belföldi; 
Kutatás információellátása; támogatás -pénzügyi -állami, 
hatósági; tudományos és szakkönyvtárak

A német tudományos könyvtárak átalakulóban van-
nak, a DFG által támogatott, speciális gyűjtőköri 
rendszerből (SSG) „tudományos szakinformációs 
szolgáltatások” rendszere lesz. A tanulmány feltár-
ja a hasonlóságokat és különbségeket a két ország 
tudományos könyvtárainak egybehangolt állomány-
építési gyakorlata között, és beszámol a Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) és a Center for 
Research Libraries (CRL) közötti megbeszélések-
ről.
Az Egyesült Államokban az utóbbi öt évben erősö-
dött a törekvés, hogy fogjanak össze, és együttmű-
ködve hozzák létre és működtessék a tudományos 
gyűjteményeket a tudományos könyvtárak. Az öt-
let nem új: számos konzorcium működik az Egye-
sült Államokban már, de a tudományágak szerinti 
speciális gyűjteményszervezés nem létezik. Volt rá 
kísérlet, de csak igen kis mértékben és területen le-
het sikeresnek nevezni. A 2009-es pénzügyi válság 
azonban sürgőssé tette a rendszeresebb és nagyobb 
mérvű együttműködést mind a nyomtatott, mind az 
e-dokumentumok területén. A gazdasági nyomás 
azonban csak arra világított rá, milyen változások 
zajlanak a tudományos könyvtárak gyűjteményeiben. 
Az Amerikai Könyvtáros Egyesület (ALA) 2010-ben 
ki is jelentette: „Komolyan gondoljuk, hogy tényleg 
szükség van a kooperatív állományépítésre”.
Szinte ugyanekkor folyt Németországban a már hat-
vanéves SSG rendszer felülvizsgálata, melynek aján-
lásai fontos változásokhoz vezetett.

A két államban tapasztalható párhuzamosságok és 
különbségek alkalmat adtak a párbeszédre. Ilyen al-
kalom volt 2013-ban a DFG és a CRL közötti első 
találkozás, amit egy összejövetel követett Frankfurt-
ban a Német Nemzeti Könyvtárban 2014-ben. (A 
chicagói székhelyű CRL felsőoktatási és tudomá-
nyos könyvtárak nemzetközi konzorciuma, amely 
a nemzetközi irodalom beszerzését segíti.) Ezen az 
informális frankfurti találkozón központi kérdés volt 
az elektronikus dokumentumok licencmegoldásainak 
összehasonlítása és az együttműködés, mely mindkét 
ország számára hasznos lehet.
A szerző röviden áttekinti a német SSG rendszer 
megszületését (1949) és fejlődését; a külföldi szak-
irodalomra fókuszált, a tudományágakat 25 könyvtár 
között osztották el. 2010-ben, amikor értékelték a 
programot, 36 könyvtár volt felelős 110 szakcsoport 
anyagának a gyarapításáért, s 27 könyvtár kapott az 
pénzek 75%-ára a DFG-től támogatást. A 2014. évi 
értékelés után tértek át az új támogatási rendszerre, 
melyben a kutatói közösségeket is bekapcsolják a 
gyarapításba.
Amerikai szemmel a német SSG rendszer furcsa és 
ismerős is egyszerre, s elképzelhetetlen lenne így az 
Egyesült Államokban, ahol a tudományos könyvtá-
rak mérete, története, gyűjteménye igen különböző; 
az együttműködésnek viszont jelentős hagyományai 
vannak. A támogatott együttműködés a második 
világháborút követő időszakban kezdődött. A CRL 
elődjét 1949-ben alapították – ugyanakkor, amikor 
az SSG program indult. A Farmington Plan, amely 
a háború okozta hiányok pótlását célozta, 1942-ban 
kezdődött. A Tudományos Könyvtárak Szövetsége 
(ARL) szponzorálta a negyvenes évek közepétől a 
külföldi kiadványok egybehangolt gyarapítását 1972-
ig, megszűnéséig. A kormányprogramok (pl. a Title 
VI grants program, melyet az oktatási minisztérium 
finanszírozott) is segítették egy-egy terület irodalmá-
nak gyarapítását, amíg a kereteket nem csökkentették 
drasztikusan. A nyolcvanas évek RLG Conspectus 
kezdeményezése is az SSG rendszerrel mutat hasonló 
vonásokat. Míg országos szinten nem működött jól 
az együttműködés, kisebb könyvtári csoportok regi-
onálisan sikertörténeteket írtak: az észak-karolinai 
The Triangle Research Libraries Network (TRLN), 
a Cornell Egyetem Könyvtára (Ithaca) a New York és 
a Columbia Egyetem Könyvtára (New York) „mély 
partnerségi viszonya” és „2CUL” modellje nagy fi-
gyelmet keltett. Említhető még a több intézményből 
álló Borrow Direct könyvtári konzorcium is. 2012-
ben az ARL egyik bizottsága foglalkozott a tudomá-
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nyos könyvtárak anyagának jövőjével, és kiemelte a 
használói igények fontosságát.
A DFG új rendszere az elektronikus formátumot 
helyezi előtérbe, és új nevet is választott (tudomá-
nyos szakinformációs szolgáltatás, FID). Ez nem 
automatikusan váltja ki a régit: a tagkönyvtáraknak 
pályázniuk kell a támogatásra a 2013–2015. évekre. 
Az első öt támogatott szakterület: a jogtudomány 
(Állami Könyvtár, Berlin) kriminológia (Tübingen), 
művészettörténet (Heidelberg és Drezda), média- és 
kommunikációtudomány (Lipcse) és zenetudomány 
(Állami Könyvtár, München) volt.
2005 óta támogatja a DFG az e-dokumentumok 
licencelését. Kezdetben a régebbi évfolyamok és 
az országos elérhetőség volt a fókuszban, majd ez 
áttevődött a „szövetségi licenc”-re, amelybe bekap-
csolódhattak könyvtárak a DFG által irányított kon-
zorciumba.
Ahol az USA könyvtárai sikereket értek el az elmúlt 
húsz évben az együttműködő, több intézményre ki-
terjedő állományépítésben, az az e-dokumentumokról 
folytatott konzorciális tárgyalások voltak. Kettő emlí-
tendő ezek közül: a The NorthEast Research Libraries 
Consortium (NERL) és a The California Digital 
Library (CDL). Utóbbi Liblicence projektje alapvető 
fontosságú minta lett. Új verziója, a Liblicence Model 
LicenceAgreement (2014), mintává vált a felsőok-
tatási könyvtárak számára. A német gyakorlatban a 
szerző számára a legérdekesebb a „community licen-
ce” (országos licenc), és az a véleménye, hogy a két 
ország licencmodelljeiről folytatott megbeszélések 
gyümölcsözőek lehetnek számukra.

(Murányi Lajos)

Lásd még 145

Állományvédelem
Lásd 138, 145

Speciális dokumentumok, 
különgyûjtemények

161/2015

ČonKA, Roman : Rómska kultúra v digitálnej podobe : 
Štátna vedecká knižnica v Prešove ukončila realizáciu 

národnéha projektu Dokumentačno-informačné centrum 
rómskej kultúry In: Knižnica. – 16. (2015) 1., p. 3-6. 
Res. angol nyelven

Roma kultúra digitális formában: az eperjesi Állami tu-
do mányos Könyvtár befejezte a Roma Kultúra Dokumen-
tá ciós-Információs Központ nemzeti projektjének megva-
lósítását

ČonKA, Roman – GoDLovÁ, Erika: poznaním svo-
jej minulosti získavame možnosť lepšie formovať svoju 
budúcnosť In: Knižnica. – 16. (2015) 1., p. 6-8.

Múltunk megismerésével keressük jövőnk alakításának 
lehetőségeit

Általános tudományos könyvtár; cigány olvasó; Fejlesz-
tési terv; Különgyűjtemény; Tájékoztatási intézmény

2014. október 31-én zárult az eperjesi Állami Tu-
dományos Könyvtár TIOP keretében megvalósított 
projektje, melynek eredményeként létrejött a Roma 
Kultúra Dokumentációs-Információs Központja 
2019-ig szóló fenntartási kötelezettséggel. Az új do-
kumentációs-információs központ nemcsak új mun-
kahelyeket, hanem új szervezeti egységet is teremtett 
a könyvtárban. 2012. február 23-án indult a projekt, 
melynek első öt hónapja során felújították a könyvtár 
által 2010-ben megvásárolt épületet. A 2013 márci-
usára befejeződött felújítás az irodai berendezéssel 
folytatódott. 2012 decembere és 2013 márciusa kö-
zött került sor a technikai berendezések (számítógé-
pes munkaállomások, kamerák, diktafonok stb.) be-
szerzésére. Ezt követte a teszt üzemmód indítása.
Összesen 4 könyvtáros munkatárs és 2 operatőr 
dolgozik az új szervezeti egységben, amely három 
alapvető kulturális területet térképezett föl és doku-
mentált: oral history, a romák zenei öröksége, romák 
és a kézműves mesterségek.
Az oral history témakörben néhány részterület feltá-
rására került sor: a roma holokauszt az egyik olyan 
téma, amely nincs kellően feltérképezve és doku-
mentálva. Túlélő visszaemlékezők szóbeli közlése-
it dolgozták föl hanganyagok formájában. A másik 
részterület a szegénységgel összefüggő képzettséget 
érintette. A romákkal kapcsolatban az alulképzett-
ség sztereotípiája miatt szerettek volna rámutatni a 
szlovákiai romáknak arra a csoportjára, kétharmados 
többségére, akik integráltan élnek, róluk általában 
nem sok szó esik a médiában. Ezért egyetemista 
roma hallgatókkal és felsőfokú végzettséggel ren-



Könyvtári Figyelõ 2015/3 415

delkező romákkal kezdeményeztek beszélgetéseket, 
egyrészt, hogy befolyásolják a többségi társadalom 
által elfogadott hibás sztereotípiákat, másrészt, hogy 
pozitív példát mutassanak a roma fiatalok számára. 
A romákkal kapcsolatban pozitívan a zene kapcsán 
szoktak beszélni. A projekt egyik fő témája a roma 
zenei örökség dokumentálása volt. Audiovizuális 
formában megszólaltattak amatőr és professzionális 
zenei csoportokat, törekedve a műfaji sokféleség, a 
hagyománnyal rendelkező zenei fesztiválok bemu-
tatására is.
Megkülönböztetett figyelmet szenteltek a feldolgozás 
folyamán a kassai „Romathan” nevű romaszínház 
bemutatásának, amely 1992-ben alakult. 2013–2014-
ben minden premierjüket rögzítették, és a projekt 
során folyamatosan rögzíteni fogják. 2014 szeptem-
berében megjelent egy multimédiás kiadvány „Roma 
zene Szlovákiában” címmel roma és angol nyelven. 
A könyvet multimédiás DVD egészíti ki.
A harmadik terület a kézművességet, mesterségeket 
öleli föl. Itt elsősorban a kovácsmesterség 300 éves 
hagyományainak feltérképezése volt a cél. Dunajská 
Lužnán (Dénesdtorcsmisérd) már 11 éve szerveznek 
európai roma kovács szimpóziumot, ahol különböző 
képzőművészek is bemutatkozhatnak. A roma fafa-
ragók a Roma Art műhely keretében Čičaván (Csi-
csóka) mutatkoztak be.
A dokumentációs tevékenység mellett a központban 
speciális roma tanulószobát is kialakítottak, amelyet 
Elena Lackováról, a híres roma írónőről neveztek el. 
A központ fontos tevékenysége az interkulturális pár-
beszéd támogatása a régióban, multikulturális talál-
kozások, eltérő etnikumok megszólításával.
Az eddigi tényadatok: a projekt költsége csaknem 1,9 
millió €, a forrást az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap biztosította. A dokumentálás számai összesítve: 
2013 februárjától 460 órás 2D és 3D kép- és hang-
anyag került felvételre (12 TB-nyi adatmennyiség-
ben) és 26 ezer fotó készült el.
Az élő szlovák roma kultúra digitális dokumentá-
lásának projektjét a roma származású vezető, Erika 
Godlová elmondása szerint egy évig készítették elő, 
körültekintően kidolgozták. Javaslata alapján dolgoz-
ták ki a három dokumentálandó területet. A projekt 
elérte célját, mert általa olyan szakmai központ jött 
létre, amely a mai élő roma kultúra digitális megőr-
zését és közvetítését tűzte ki célul azért, hogy míto-
szok és tévképzetek helyett tényadatok terjedjenek a 
romákról a romák és a többségi társadalom körében 
egyaránt. A központ ezért folytatja a projekt kereté-
ben a munkát, szeretne több időt szentelni a roma 

nyelv megismertetésének és kutatásának is. A roma 
központ nem szigorúan vett könyvtári tevékenységek 
mentén szerveződik, inkább olyan hibrid szervezet, 
melyben részben a múzeumok és galériák feladatai 
is megjelennek, de hagyományos és digitális könyv-
gyűjteménnyel is rendelkezik. Sajátos programokat 
szervez, kulturális, bemutató és képzési, oktatási te-
vékenységet is folytat. A munkákhoz szükségük van 
operatőrre, vágóra, olyan munkatársakra, akik sok 
időt töltenek terepen, koncerteket szerveznek, felol-
vasóesteket tartanak, képzőművészeti kiállításokat és 
mesterségbeli műhelynapokat szerveznek.
A roma központ pozitív példát szeretne mutatni Szlo-
vákiában a roma kultúra megőrzése és népszerűsítése 
terén tevékenykedő, hasonló céllal működő intéz-
mények számára.

(Prókai Margit)

Feldolgozó munka

162/2015

LucARELLI, Anna: «Wikipedia loves libraries»: : in Italia 
è un amore corrisposto... – Bibliogr. a jegyzetekben In: 
AIB studi. – 54. (2014) 2/3.
Res. angol nyelven

„A Wikipédia szereti a könyvtárakat”: olaszországban ez 
viszonzott szerelem

Együttműködés -nemzetközi; Enciklopédia, lexikon; Fel-
dolgozó munka; Használó

A GLAM (galleries, libraries, archives, and museums) 
projekt keretében a Wikipédia közössége elindította a 
Wikipedia Loves Libraries kampányt azzal a céllal, 
hogy az enciklopédia kapcsolatot teremtsen a könyv-
tárak, levéltárak és a nyílt hozzáférés világával. Más 
országokhoz hasonlóan Olaszországban is vannak a 
könyvtárakat és olvasóikat is bevonzó kezdeménye-
zések. A tevékenység kb. két éve kezdődött, néhány 
„wikipédista” könyvtárosnak köszönhetően. Rövid 
idő alatt több rendezvényt kezdeményeztek, szeminá-
riumokat, konferenciákat, továbbképzéseket szervez-
tek; megállapodásokat írtak alá és projekteket dolgoz-
tak ki, amelyek a katalogizálás, az authority control 
területét is érintik. Az ICCU (az olasz könyvtárak 
közös katalógusának intézete) munkálatokat kezdett 
annak érdekében, hogy az SBN (országos könyvtári 
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szolgálat) keretében létrejövő authority rekordok jobb 
kihasználása révén intenzívebbé tegye az olasz rész-
vételt a VIAF-ban (Virtual International Authority 
File), és kösse össze azokat a Wikipédia címszavai-
val. A Firenzei Központi Nemzeti Könyvtár (BNCF) 
kapcsolatot létesített az új tárgyszójegyzék (Nuovo 
soggetario) tezaurusza és a Wikipédia között. 2013 
májusa óta a Wikimedia Italia a kölcsönös kapcso-
lat (interlinking) alkalmazását támogatja, ily módon 
létrejött az interoperabilitás prototípusa a Wikipédia 
és a könyvtári világban létrehozott interdiszciplináris 
tárgyi indexelő eszköz között. A BNCF a Wikidata 
használatával is kísérletezik a Library of Congress 
angol tárgyszavaival való kapcsolat javítására és a 
Wikisource-szal való együttműködés szélesítésére. 
Mindez azt sugallja, hogy az olasz könyvtárak képe-
sek lesznek annak a nyílt, kreatív és kollaboratív szel-
lemnek az elsajátítására, ami a Wikipédiát élteti.

(Autoref.)

163/2015

tHARAnI, Karim: Linked Data in libraries : a case study 
of harvesting and sharing bibliographic metadata with 
BIBFRAME. – Bibliogr. In: Information technology and 
libraries. – 34. (2015) 1., p. 5-19.

A Linked Data a könyvtárakban: esettanulmány a bibli-
ográfiai metaadatok begyűjtéséről és megosztásáról a 
BIBFRAME-mel

Formátum -gépi; Gépi dokumentumleírás

A tanulmány esettanulmány segítségével mutatja 
be és értékeli a bibliográfiai keretrendszert (vagy 
BIBFRAME-et) mint olyan eszközt, amely a bibli-
ográfiai metadatok weben keresztüli begyűjtését és 
megosztását teszi lehetővé a könyvtárak számára. A 
BIBFRAME a Kongresszusi Könyvtár által kifej-
lesztett és egyre bővülő keretrendszer a Linked Data 
alapján történő bibliográfiai leírásra. A szemantikus 
webhez hasonlóan a Linked Data célja is az, hogy a 
webet „adattudatossá” tegye, és a mostani dokumen-
tumok hálóját adatok hálójává változtassa. A Linked 
Data a jelenlegi webes infrastruktúrát kihasználva 
strukturált adatok összekapcsolását és megosztását 
teszi lehetővé.
A BIBFRAME modell megkísérli a Linked Data 
technológia könyvtári kontextusba helyezését. A 
könyvtári alkalmazások és rendszerek kiváló minő-
ségű strukturált metaadatokat tartalmaznak, de ezek 

az adatok megjelenésükben általában statikusak, és 
ritkán integrálhatók más belső metaadatforrásokkal 
vagy kapcsolhatók külső webforrásokhoz. A BIB-
FRAME segítségével a meglévő különböző könyvtári 
metaadatforrások, például a katalógusok és digitális 
gyűjtemények adatai begyűjthetők és integrálhatók a 
weben keresztül. Ezenkívül a Linked Data-val kibő-
vített bibliográfiai adatok több navigációs kontrollt 
és hozzáférési pontot kínálnak a használók számára. 
A Linked Data elvei alapján a könyvtári metaadatok 
a keresőgépekkel „learathatóvá” válnak, ezáltal az 
„alvó” katalógusok és digitális gyűjtemények aktív 
tudás-repozitóriummá alakulnak át. Így a Linked 
Data-val való kísérletezés a bibliográfiai metaadatok 
felhasználásával azt a lehetőséget nyújtja a könyv-
tárak számára, hogy a rendelkezésre álló kereske-
delmi keresőgépek kiaknázásával saját ellenőrzött 
metaadataik révén a tudás új, speciális területeinek 
forrásait szerezzék be, tegyék kereshetővé és navi-
gáljanak közöttük.
A tanulmány bevezető része bemutatja a BIB-
FRAME-t, és a Linked Data-t könyvtári kontex-
tusban tárgyalja, majd lépésről lépésre felvázolja 
és illusztrálja a BIBFRAME meglévő könyvtári 
metaadatokkal való feltöltésének a folyamatát.

(Autoref.)

Lásd még 127

Információkeresés
Lásd 174

Olvasószolgálat, tájékoztató munka

164/2015

GonZÁLEZ-FERnÁnDEZ-vILLAvIcEncIo, nieves – 
cÁnovAS-ÁLvAREZ, Encarnación – ARAHAL-Junco 
consuelo: Evaluación del servicio de referencia de una 
biblioteca universitaria : Biblioteca de la universidad de 
Sevilla. – Bibliogr. In: Revista española de document-
ación científica. – 37. (2014) 2.
Res. angol nyelven

Egy egyetemi könyvtár tájékoztató szolgálatának értéke-
lése: a Sevillai Egyetem Könyvtára
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Egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Referensz

Az egyetemi könyvtárak legtöbbje nyújt tájékoz-
tató szolgáltatást helyben és virtuális, digitális for-
mában egyaránt. Sokuk fontos feladatának tekinti a 
használóképzést is, hiszen mind a változó technoló-
giai környezethez való igazodás, mind a csökkenő 
anyagi források szolgáltatásaik fejlesztésére ösztön-
zik a könyvtárakat. Ugyancsak szükségesnek érzik, 
hogy felmutassák, bizonyítsák, hogy értéket képvi-
selnek (sőt teremtenek) egyetemük számára. Ennek 
érdekében is szükséges szolgáltatásaik értékelése, 
amely a tájékoztató szolgálat tekintetében – a szak-
irodalom tükrében – főleg a következő kérdéscsopor-
tokra keresi a választ: A használat adatai (tranzakciók 
száma, a válasz időigénye, megválaszolt és meg nem 
válaszolt kérdések aránya stb.); Költséghatékonyság; 
Használói elégedettség; A válaszok minősége; Új is-
meretek létrejöttének lehetősége.
A könyvtárak hagyományos és természetes módon 
gyűjtik az adatokat tevékenységükről, ám a spanyol 
egyetemi könyvtárak hálózatának (REBIUN) statisz-
tikái nem térnek ki a tájékoztató szolgálatra (szemben 
pl. az amerikai gyakorlattal), épen ezért volt külö-
nösen érdekes egy konkrét eset (a Sevillai Egyetem 
könyvtára tájékoztató szolgálatának) vizsgálata. A 
főbb megállapítások szerint a kérdések többségét 
(a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan, de annál 
sokkal nagyobb mértékben) személyesen teszik fel, 
alapfokú tudnivalókról, röviden, és a kérdezők több-
sége hallgató. Több a kérdés délelőtt, mint délután 
(60:40), de a májusi és novemberi mérések adatai kö-
zött legfeljebb öt százalékpontnyi az eltérés. A szak-
irodalmi adatokhoz képest meglepően alacsony a chat 
használata. Végeredményben a tájékoztató szolgálat 
használata ugyan magas, ám kihasználtsága alacsony; 
igen komoly marketingmunkára van szükség ahhoz, 
hogy az egyetemi könyvtár olvasói megismerjék és 
ki is használják a tájékoztató szolgálatban rejlő le-
hetőségeket, hiszen az mind tartalmában, mind elér-
hetőségét tekintve sokkal többet tud nyújtani, mint 
amire jelenleg használják. 

(Mohor Jenő)

165/2015

SûntûREnKo, o. v.: napravleniâ perspektivnogo raz-
vitiâ informacionnoj deâtel’nosti vInItI In: naučnye i 
tehničeskie biblioteki. – (2015) 1., p. 42-50.

A vInItI információs tevékenységének távlati fejlesztési 
irányai

Fejlesztési terv; országos szakkönyvtár -műszaki; Tájé-
koztató munka; termelés információellátása

Az Össz-oroszországi Tudományos-Műszaki In-
formációs Intézet (Vserossijskij institut naučnoj i 
tehničeskoj informacii, VINITI) megalakításakor 
1953-ban az alapkoncepció az volt, hogy nemzeti 
központot hozzanak létre a világ tudományos-mű-
szaki irodalmának referálására minden alap- és al-
kalmazott kutatási irányban. A koncepció mára már 
elévült, az Oroszországi Tudományos Akadémia (a 
VINITI főhatósága) esedékes megreformálása még 
aktuálisabbá tette a VINITI szervezeti-működési 
korszerűsítését.
Oroszországban az informatika, és ezen belül a 
VINITI fő problémája, hogy az információs termé-
kek és szolgáltatások piaca nem tudja kielégíteni a 
gazdaságirányítás, az innovációs és termelési ágazat, 
az oktatás és a tudomány növekvő és egyre szélesebb 
körű igényeit. A VINITI-ben a korszerűsítés az egy-
séges műszaki adatbázis lehetőségeinek bővítésével, 
az információelemző tevékenység és az információ-
modellezés fejlesztésével, újabb internetes szolgál-
tatásokkal kezdődött. A cél az információ mélyebb 
feldolgozása, az adatok elemzése, új termékek és 
szolgáltatások indítása a kutatások támogatására és 
a gazdasági döntésekhez. Az új termékek és szolgál-
tatások között lesz:
1.  A VINITI referáló adatbázisa: az információ 

utólagos feldolgozása adatelemzési módszerek-
kel. A VINITI adatbankja több mint 35 millió 
rekordot tartalmaz, néhány témakörben 15 évre 
visszamenőleg; statisztikai és adatelemzési mód-
szerekkel való feldolgozásával a törvényszerű-
ségek feltárhatók. Az utólagos feldolgozáshoz a 
saját adatbank mellett felhasználhatók más hazai 
(alapkutatások, statisztikai hivatal stb.) és külföl-
di források (ISI, CAS, NSF stb.). A statisztikai 
utófeldolgozási módszerek és eszközök célirá-
nyos használata új tudományos irányt teremt, a 
hálózati tudománymetriát.

2.  Prognosztizáló-elemző és szemléző információs 
termékek. Korszerű eszközökkel újra kell indíta-
ni a hagyományos kiadványokat, mint a havonta 
megjelenő tematikus vagy probléma-orientált 
expressz-információ, rövid szemle, bibliográfiai 
válogatások; a feladat az aktuális témák kiválasz-
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tása, a megfelelő szakemberek bevonása, árkép-
zés stb.

3.  Az innovációs tevékenység támogatására osztott 
funkció-orientált rendszer létrehozása. A cél a 
felhasználók navigálását és a kutatási-fejleszté-
si eredmények teljes szövegű adatbázisait táro-
ló szerverek elérését lehetővé tévő megaportál 
megvalósítása; a CORDIS-hoz (EU) hasonló 
rendszerben a VINITI-nek interaktív alrendszert 
kell kiépítenie az innovációk jeladó információ-
it, a potenciális befektetőket, a fejlesztések meg-
valósításában érdekelt vállalatok és szervezetek 
adatait tartalmazó adatbázisokkal.

4.  Információszolgáltatás indítása interneten teljes 
szövegű adatbázisok alapján.

5.  A nem publikált anyagok interneten elérhető adat-
bázisának építése.

6.  Jeladó szolgáltatás indítása az elektronikus re-
feráló lapok alapján. Kritikus pontok: a referá-
tumok átalakítása jeladó információvá, a cikkek 
annotációjának felhasználása, minden cikkhez az 
eredeti nyelvű kivonat, az oroszra fordított cím és 
kivonat csatolása stb.

7.  A gyártott és használt ipari termékek interneten 
elérhető adatbázisának építése, elsősorban Orosz-
ország és a FÁK-tagországok ipari katalógusai, 
kiállítási anyagok stb. alapján.

8.  Célirányos internetes tömegkommunikáció meg-
valósítása az új generációk számára (az in ter net-
használók száma az utóbbi 10 évben Oroszország-
ban 1883%-kal nőtt).

9.  Interneten elérhető adatbázisok építése: hazai és 
külföldi céginformációkról, szövetségi, főhatósá-
gi, ágazatközi és regionális tudományos-műszaki 
és ipari programokról.

A fejlesztési irányok megvalósítását az intézet je-
lentős tartalékai és tudományos-műszaki potenciálja 
segítik. A részletes munkatervek rövid idő alatt elké-
szíthetők, a szükséges kiegészítő finanszírozás kiszá-
molható, a humán erőforrást azonban erősíteni kell.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Könyvtárközi kölcsönzés,  
dokumentumszolgáltatás

166/2015

AppLEyARD, Andrew: British Library Document Supply : 
an information service fit for the future In: Interlending & 
document supply. – 43. (2015) 1., p. 9-13.

Dokumentumszolgáltatás a British Library-ben: a jövő in-
formációszolgáltatása

Dokumentumszolgáltatás; Együttműködés -belföldi; nem-
zeti könyvtár

A BL Document Supply Service (BLDSS) felméré-
sek szerint ma is a három legjelentősebb dokumen-
tumszolgáltató egyike. Nemzeti könyvtári és köz-
szolgáltatásként is megállja a helyét az üzleti világ 
körülményei közepette. Használói főként: 1. üzleti 
felhasználók és 2. azok, akik közszolgáltatásként, a 
könyvtárak közvetítésével veszik igénybe.
1961-es alapítása óta a BLDSS számos változáson 
ment át. Az 1990-es évek végéig az igények folya-
matos növekedése, majd hirtelen csökkenése volt 
megfigyelhető. Az okok: az internet és más digitális 
technológiák megjelenése, a Google szolgáltatásai, 
új kiadói üzleti modellek („big deal” és megtekintés 
szerinti térítés). A nemzetközi kereslet akkor esett 
vissza, amikor 2011-ben megszüntették a tengeren-
túli használók könyvtári kedvezményeit.
A szolgáltatásra vonatkozó piackutatás során össze-
foglalták és néhány esettanulmányban részletesen 
áttekintették az általános, az üzleti szektor és a nem 
üzleti (köz-) szektor részéről felmerülő elvárásokat. 
(A megállapítások tömör összefoglalása a cikk 1. 
ábráján.) Ezután elvégezték a PESTLE-elemzést, és 
azonosították az egyes területeken változást előidéző 
tényezőket, amelyek a következők: politika (P): nyílt 
hozzáférés; gazdaság (E): gyarapítási költségvetések 
csökkenése; társadalom és kultúra (S): azonnali, ru-
galmas és intuitív hozzáférésre van igény; technoló-
gia (T): új digitális, közvetlen, fogyasztói, kutatási 
és mobiltechnológiák; jog (L): digitális jogkezelés 
a licencek komplex előírásai mellett, határokon át-
nyúló szolgáltatás; környezet (E): változó piaci és 
versenyfeltételek.
A jövő fejlesztéseinek alapja a BL 2008. évi stratégi-
ájának vonatkozó része (Document Supply Futures). 
A Document Supply Futures projektjei az elmúlt 
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években folyamatosan zajlottak és zajlanak. 2015-
ben például ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak: a 
BL által előfizetett tartalom esetében a megfelelő 
kiadói webhelyekhez való kapcsolódás, viszonos-
sági alapú szerzői jogi partneri együttműködés, mo-
bilbarát interfész kialakítása, a cikkadatbázis hoz-
záférhetőségének kibővítése. A BL arra törekszik, 
hogy a szolgáltatás továbbra is releváns maradjon 
a felhasználók számára. A költségekkel kapcsolatos 
nyomás folytatódik, tovább dolgoznak a működé-
si modelleken, és kreatív megoldásokat keresnek a 
munkatársak alkalmazására.
Hosszú távon a fejlesztések egyik legfontosabb té-
nyezője a tartalom. A BL gyűjteményeinek egyesí-
tésével és a hozzáférési akadályok eltávolításával 
eddig is sokat tett a kutatókért. Most állásfoglalás-
ban állt ki a közpénzből finanszírozott kutatások 
eredményeinek nyílt hozzáférése mellett, amit érvé-
nyesíteni igyekszik. Csökkenő költségvetése találé-
konyságra kényszeríti: hagyományos gyűjtési tevé-
kenységét („collecting”) ki kell egészítenie a külső 
forrásokhoz való dinamikus és intuitív kapcsolódás-
sal („connecting”). A szerzői jogok és a használói 
adatok kezelésének megoldása kulcsfontosságú lesz 
ezen a területen.
A fejlesztések másik kulcskérdését a partneri együtt-
működés jelenti. A partnerek: a kiadók, a jogkezelők, 
a használók és a technológiai szolgáltatók. Valameny-
nyien a BLDSS e-kereskedelmi platformját használ-
ják. A partnerek segítsége szükséges ahhoz, hogy a 
BL megfelelően szegmentálni tudja használói bázi-
sát, és szolgáltatásait testre szabva egy-egy szegmens 
speciális igényeihez tudja igazítani.
A cikkben négy esettanulmány vázlatos összefog-
lalója szerepel: a BLDSS beépítése az egyetemek 
könyvtári integrált rendszereibe; a BLDSS haszná-
latának előnyei egy vezető egyetem szempontjából; 
a PhD-dolgozatok, a brit EThOS rendszer és a brit 
felsőoktatás; partneri kapcsolat a brit szerzői jogi 
hivatallal (CLA).

(Hegyközi Ilona)

167/2015

DE JonG, c. J. – FREDERIKSEn, Linda J.: cARL Librar-
ies – a canadian resource-sharing experience In: Inter-
lending & document supply. – 43. (2015) 1., p. 22-33.

Forrásmegosztási tapasztalatok a kanadai tudományos 
könyvtárakban

Dokumentumszolgáltatás; Együttműködés -belföldi; Fel-
mérés; Felsőoktatási könyvtár; Könyvtárközi kölcsönzés

A kanadai tudományos és felsőoktatási könyvtárak 
működésében nagy hagyományai vannak a gyűjtemé-
nyek közös hasznosításának országos, tartományi, re-
gionális és helyi szinten. A felsőoktatási intézménye-
ket (számuk 346) a tartományok tartják fenn, ennek 
következtében működési feltételeik igen sokfélék. A 
29 nagy tudományos könyvtárat tömörítő egyesület, 
a CARL évente összegyűjti a statisztikai adatokat, 
többek között a könyvtárközi dokumentumszolgál-
tatásra vonatkozóan; aggregált adatainak százalékos 
változásai igen tanulságosak. A tranzakciók elemzése 
jól érzékelteti a könyvtárközi dokumentumszolgálta-
tás változó trendjeit és mintázatait.
A cikkben ismertetett elemzés az 1999 és 2012 közöt-
ti időszak adatait használta fel. Általánosan megálla-
pítható, hogy ebben az időszakban a kezdeti növeke-
dés után a könyvtárközi kölcsönzés mindkét irányú 
tevékenységében (ti. kölcsönadás és kölcsönvétel) 
jelentős visszaesés következett be. A kölcsönvétel 
terén 2005-re, a kölcsönadás terén 2006-ra tehető ez 
a fordulópont.
Esettanulmányként a University of Alberta (UA, 
Edmonton – 38 ezer hallgató és közel 15 ezer okta-
tó) szerepel a cikkben. Az UA egyetemi könyvtárá-
nak dokumentumszolgáltatási részlege 2013-ban 18 
ezer kérést fogadott, meglepő módon többet, mint az 
előző három évben. A fellendülésnek az lehetett az 
oka, hogy a 2010 óta folyamatosan zajló költségve-
tési megszorítások a gyarapításra is kihatnak, ezért 
fordulnak a használók más könyvtárakhoz. Szintén 
jelentős dokumentumigényt generálnak az ún. szak-
irodalmi szemlék (systematic reviews), amelyek egy-
egy témát igen alaposan feldolgoznak (ezek különö-
sen az orvostudományi-egészségügyi tájékoztatásra 
jellemzőek). A UA kb. háromszor annyi kérést telje-
sít, mint ahányat ő maga kezdeményez.
A kanadai felsőoktatási könyvtárak jelenlegi hely-
zetét a következők jellemzik: új kutatási trendekkel 
szembesülnek, miközben csökken a költségvetésük, 
és igyekeznek használóik számára új keresőrendsze-
reket (discovery systems) rendelkezésre bocsátani. 
A konzorciumi együttműködésben beszerzett online 
források egyre szélesebb körben hozzáférhetőek, ami 
potenciálisan csökkentheti a dokumentumszolgálta-
tás iránti igényt.
Az elemzést végző kutatók szerint a 2000-es évek 
közepén végbement negatív irányú változás egyik 
kiváltó oka lehetett az országos licencek beszerzése 
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(Canadian National Site Licensing Project, CNSLP, 
később Canadian Research Knowledge Network, 
CRKN néven); a kezdeményezéshez 74 intézmény 
csatlakozott. A visszaesés kevésbé drámai módon 
zajlott a kölcsönadás terén, minden bizonnyal azért, 
mert ezekben a tranzakciókban külföldi, főként USA-
beli partnerek is érdekeltek.
Összességében megállapítást nyert, hogy a könyvtár-
közi kölcsönzés iránti igények 2005 és 2012 között 
tovább csökkentek. A CRKN megjelenése mellett 
ebben közrejátszott a CISTI szolgáltatásainak ki-
szervezése 2009-ben az Infotrieve céghez. A nemzeti 
könyvtár és levéltár (Library and Archives Canada, 
LAC) 2012-ben 10%-os költségvetés-csökkentést 
szenvedett el, emiatt felfüggesztette könyvtárközi 
dokumentumszolgáltatását. 2014-ben ezt részben 
visszaállította ugyan, de kizárólag mint „utolsó szol-
gáltató” szerepel, és fenntartja magának a döntés jo-
gát, hogy valamit kölcsönöz vagy digitális másolatot 
készít róla. Komoly további vizsgálódást igényel a 
nemzeti könyvtár szerepe, és hogy egyes intézmé-
nyekben miért érvényesülnek az országos tendenci-
ákkal ellentétes jelenségek.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 157

Tájékoztatási eszközök

168/2015

LEvIn, G. L.: Buduŝee rossijskoj gosuderstvennoj bibli-
ografii In: Bibliografiâ. – (2014) 3., p. 3-14.
Res. angol nyelven

Az orosz nemzeti bibliográfia jövője

nemzeti bibliográfia; nemzeti bibliográfiai intézet

Az Oroszországi Föderáció elnökének 2013. decem-
beri utasítása előírta az állami tömegkommunikációs 
intézmények (SMI=sistema massovoj informacii) ha-
tékonyságának növelését; eszerint a korábban állami 
költségvetésből működő Oroszországi Könyvkamara 
(Rossijskaâ knižnaâ palata, RKP) minden vagyonával 
együtt az ITAR-TASZSZ információs távirati ügy-
nökség gazdasági felügyelete alá került. Elkészült 
a kötelespéldányról szóló rendelet módosítása is a 
hazai nyomtatott kiadású kötelespéldányokkal kap-
csolatos feladatok átadásáról. A váratlan és nem egy-

értelmű döntés tudományos, könyvtári-bibliográfiai 
és kiadói körökben komoly aggodalmat keltett.
Az RKP több mint 90 éves tevékenységét sokan sok 
szempontból kutatták. Könyvtári szakmai körökben 
az RKP egyértelműen az országos bibliográfiai in-
formációk létrehozásának és terjesztésének intézmé-
nye. Terminológiailag oroszul megkülönböztetik az 
1920-as évektől használt országos (gosudarstvennyj) 
bibliográfia fogalmát, amelyet a 2000-es években a 
nemzeti bibliográfia egyik típusaként határoztak meg. 
A fogalmak máig sem egyértelműek, a hazai, orosz 
nyelvű publikációkban az „országos”, míg nemzet-
közi szinten a „nemzeti” jelzőt használják. A legtöbb 
országtól eltérően Oroszországban a nemzeti bibli-
ográfiát sohasem a nemzeti könyvtár állította elő. 
Az RKP-t a hazai kiadványok kurrens bibliográfiai 
számbavételével és archiválásával még az Ideiglenes 
Kormány bízta meg 1917 áprilisában.
Tény, hogy az RKP tevékenységét korszerűsíteni 
kell, de a nemzeti bibliográfia előállítása a világon 
mindenütt államilag szervezett és finanszírozott fel-
adat. Akármilyen formában is fog a bibliográfiai 
ügynökség működni, számos feladat áll előtte. Az új 
szervezetnek az RKP-től csak a nemzeti bibliográfi-
ai ügynökségre jellemző tevékenységi irányokat kell 
átvennie, mivel az évek során az RKP sok új feladatot 
kapott, beleértve a kutatási, módszertani, adatbázis-
építési munkát is (például az oroszországi Books in 
Print). 1980-tól napjainkig az RKP tevékenysége a 
Szovjetunió, majd Oroszország teljességre törek-
vő, kurrens nemzeti bibliográfiájának előállítására 
összpontosult. A feldolgozás eredményeit a kumu-
lált bibliográfiai adatbankok feltöltésére és a segéd-
letek (évkönyvek) kiadásához használták. 2005-től 
az évkönyvek szabadon hozzáférhetők, kereshetők. 
Az RKP-ben végzett retrospektív konvertálás során 
az 1917–1955. évek bibliográfiai tételei kerültek az 
adatbázisokba.
A nemzeti bibliográfiai adatbázisok és mutatók a 
könyveket és brosúrákat, az időszaki kiadványokat, a 
disszertációk autoreferátumait tartalmazzák, valamint 
a zenei, térképészeti és képzőművészeti kiadványo-
kat. Nem szigorúan állami feladat a folyóiratok ana-
litikus feldolgozása, az RKP azonban 1926 óta ezzel 
is foglalkozott. A témában jelenleg is folyik a Cikkek 
regionális analitikus feldolgozása nevű projekt, 221 
különböző rendszerekhez és főhatóságokhoz tarto-
zó könyvtár 2019 folyóiratot dolgoz fel – a munka 
folytatása azonban kétséges. Hasonlóképpen vitás az 
RKP koordinációs feladatából adódó az Oroszországi 
bibliográfiák bibliográfiája c. mutató előállítása.
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A további eredményes munkához tisztázni kell a 
pénzügyi feltételeket (térítéses és szabad hozzáférésű 
szolgáltatások), ki kell dolgozni az adatbázisok feltöl-
tésének optimális modelljét (valószínűleg a regioná-
lis könyvtárakra épülő, részben decentralizált modell 
lesz). További feladat a csak elektronikusan megjele-
nő kiadványok nyilvántartása, a kötelespéldányban 
részesülő intézmények módszertani segítése és ko-
ordinálása.
Oroszországban a bibliográfiai számbavétel 80 évvel 
az RKP megalakítása előtt kezdődött, a RKP meg-
szűnése után is élni fog; fontos, hogy megőrizze tör-
ténelmi elsőbbségét, tapasztalatait kritikus szemmel 
átgondolják és hasznosítsák.
Utószó: a cikk írásakor a szakma meg volt győződve 
az RKP teljes felszámolásáról; időközben kiderült, 
hogy az RKP ugyan nem lesz független tudományos 
költségvetési szerv, de alapfunkciói megmaradnak.

(Viszocsekné Péteri Éva)

169/2015

ŽuKoVA, Lûdmila vasil’evna – tEpLIcKAâ, Aleksandra 
Valentinovna: Sozdanie obŝih bibliografičeskih resursov v 
nacional’nyh bibliotekah SnG In: vestnik BAE. – (2014) 
3., p. 58-62.

Közös bibliográfiai források létrehozása a FáK-tag or szá-
gok nemzeti könyvtáraiban

Bibliográfia; Együttműködés -nemzetközi; Felmérés; 
nem zeti könyvtár; tájékozató kiadványok készítése

Közel 10 évvel ezelőtt hozták létre a FÁK-tagországok 
nemzeti könyvtáraiban lévő kiadványok és elektroni-
kus források bibliográfiai mutatóját. A csak elektro-
nikus formában létező mutató alapján több szempont 
szerint lehet elemezni az Eurázsiai Könyvtári Egye-
sületbe (Bibliotečnaâ Assambleâ Evrazii) tartozó 14 
nemzeti könyvtár munkáját. A cikk a könyvtárakban 
az állományok bibliográfiai eszközökkel történő fel-
tárásának 2008–2012 közötti időszakát vizsgálja. A 
forrásoknak nincs konkrét olvasói vagy célcsoport-
juk, a dokumentumválogatás formai elvei alapján 
épülnek.
A bibliográfiai termékek a könyvtárak összes kiadvá-
nyainak 25%-át teszik ki. A vizsgált időszak alatt 632 
forrás készült el, ebből 321 (51%) általános bibliog-
ráfia. A legtöbb (112) a Jelcin Elnöki Könyvtárban 
készült, ezt követte az ukrán és az Oroszországi Nem-
zeti Könyvtár (Rossijskaâ nacional’naâ biblioteka, 

RNB) (43–43). A bibliográfiák 59%-a csak elektro-
nikusan jelenik meg, 20%-a csak nyomtatott formá-
ban, és vannak olyanok is, amelyek mindkét hordo-
zón. Az elektronikus kiadványok előállításában is 
első helyen az Elnöki Könyvtár van, őt az RNB és 
a Fehérorosz Nemzeti Könyvtár követi. Valamennyi 
nemzeti könyvtárnak a honlapja a hivatalos nemzeti 
nyelven van, 9 könyvtár honlapjának van angol nyel-
vű és négynek orosz nyelvű változata is.
Az általános bibliográfiák típus szerinti csopor-
tosítása: nemzeti bibliográfiák és közös katalógu-
sok (12%), állományok, gyűjtemények katalógusai 
(72%), könyvkiállítások katalógusai, időszaki kiad-
ványok tartalmi mutatói (2%). Retrospektív bibli-
ográfiákat adtak ki Ukrajnában, Örményországban 
és Moldovában; mindhárom országban nyomtatott 
és elektronikus formában. Ukrajnában nyomtatott 
közös katalógus készült az állami könyvtárak és 
múzeumok ukrán nyelvű könyveiről; az oroszorszá-
gi nemzeti könyvtárak hétkötetes közös katalógust 
állítottak elő.
A nemzeti könyvállomány fontos része a kormányzó-
ságok és a megyék régi helyi, ma már ritkaság számba 
menő, kis példányszámú kiadványai (emlékkönyvek, 
kalendáriumok, statisztikák stb.). A világon a legna-
gyobb gyűjteménnyel rendelkező RNB-ben nyom-
tatott katalógusban dolgozták fel ezeket, 2009-től 
digitalizálják.
A könyvtári állományokat feltáró katalógusok elő-
állítása több száz évre nyúlik vissza. Az első helyen 
ebben is az Elnöki Könyvtár áll 104 kiadványával, 
átlagos tartalmuk azonban csak 20–31 cím, mivel a 
könyvtárban csak a dokumentumok elektronikus má-
solatai találhatók. Valamennyi nemzeti könyvtárban 
elektronikus gyűjtemények is épülnek, ezek tartalmát 
külön katalógusokban dolgozzák fel; a válogatás te-
matika vagy kiadványtípus alapján történik.
A nemzeti könyvtárak közös elektronikus könyvtá-
rakat is építenek, például Az Eurázsia arany gyűjte-
ménye projektben 2010-től hét könyvtár vesz részt; 
Fehéroroszország és Kazahsztán a Kéziratok elekt-
ronikus könyvtára projektbe kapcsolódott be. A leg-
munkaigényesebb a magángyűjtemények, kéziratok 
és régi könyvek állományának feldolgozása; több 
országban folyik neves tudósok, kultúrával, népmű-
veléssel foglalkozó szakemberek magángyűjtemé-
nyeinek katalogizálása. Különlegességek:

cirill betűs kéziratok és régi nyomtatott könyvek  –
katalógusai (Oroszország, Ukrajna),
latin betűkkel írt kazah nyelvű könyvek és perzsa  –
nyelven kézzel írt könyvek kétkötetes nyomtatott 
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katalógusa (Kazahsztán),
nemzeti ex librisek katalógusa (Moldova), –
francia autogramokat tartalmazó könyvek kataló- –
gusa (Fehéroroszország),
13–19. századi nyomott textillel borított könyvek  –
katalógusa (Oroszország).

A nemzeti könyvtárak képzőművészeti kiadványok, 
kották és hangzó anyagok gazdag gyűjteményeivel 
rendelkeznek, több országban folyik ezek feldolgozá-
sa. Könyvkiállítások katalógusait 6 könyvtárban dol-
gozzák fel (Moldovában ezek teszik ki a bibliográfiák 

64%-át), az utóbbi években a virtuális elektronikus 
kiállítások anyagait is.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 130, 132

Hátrányos helyzetû olvasók ellátása

Lásd 161

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Hálózatok, regionális rendszerek

170/2015

cALARESu, Michael – SHIRI, Ali: understanding Se-
mantic Web : a conceptual model. – Bibliogr. In: Library 
review. – 64. (2015) 1/2., p. 82-100.

Megérteni a szemantikus webet: egy elméleti modell

Gépi információkeresési rendszer; tárgyi feltárás; Számí-
tógép-hálózat

A szemantikus web gyakran említett kifejezés a 
könyvtár és információtudományi szakirodalomban. 
A cikk áttekintést ad a világháló fejlődéséről és egy 
új, kevésbé technológiai szemléletű modellt alkot a 
szemantikus webről. Az emberiség története során 
létrehozott legnagyobb és legsokrétűbb tudásbázis 
a világháló. Fő erősségét és gyengeségét a mére-
te jelenti. A legnagyobb nehézség maga az emberi 
nyelv, mely túlságosan bonyolult ahhoz, hogy bár-
melyik működő gép képes lenne a jelentést pontosan 
értelmezni.
A hagyományos keresőrendszerek előre elkészített 
indexelt oldalakon végzik el a kereséseket. Az inde-
xelést folyamatosan végzik, naprakészen követik a 
világhálón lévő tartalmak gyors változásait. A talála-
tok generálásában és sorrendezésében vannak olyan 
módszerek, melyekkel találhatunk ugyan releváns 
dokumentumokat egy-egy keresés során, de mindig 
elbuknak amiatt, hogy csak a dokumentum szavai 

és metaadatai alapján tudnak tartalmakra rátalálni. 
A mesterséges intelligenciában a természetes nyelv-
feldolgozás akkor sikeres, ha – hasonlóan az emberi 
információfeldolgozáshoz – sok kontextuális infor-
máció áll a gép rendelkezésére: a szemantikus web 
pedig a kontextust próbálja megragadni.
A web fejlődésében három szakaszt szoktak megkü-
lönböztetni, melyben a web 3.0 a szemantikus web 
szinonimája. A világháló eredetileg a dokumentumok 
csatolásának nemlineáris rendszerét hozta, mellyel 
hatékonyabban lehet navigálni a dokumentumok kö-
zött. A három alapvető technológia (HTML, http és 
URI) jelentette a rendszer alapját, amely elsősorban 
a dokumentumok összekötéséről szólt. A web 2.0 
középpontjában a tartalmak megosztását biztosító 
platformok, azaz a közösségi média áll, mely hatéko-
nyan köti össze az embereket. A web 3.0 az ember–
számítógép interakciót segíti; míg az első kettőben 
a célközönséget az emberek, a harmadikban ezek az 
alkalmazások jelentik.
Az ontológiák az egymással összefüggő elemek meg-
fogalmazásainak formalizált leírásai, ahol a fogalmi 
kapcsolatokat explicit módon dokumentálják. Hát-
terükben taxonómiák vannak, amelyekben azonban 
csak a szülő–utód kapcsolatok kerültek leírásra, így 
nem alkalmasak összetettebb kapcsolatok reprezen-
tálására. Összetettebb viszonyokat írnak le a tezauru-
szok, de a leírható kapcsolatok köre itt is korlátozott. 
Az ontológiák esetében a formális logikai kapcsolat 
alapján olyan ismeretek is kikövetkeztethetők, ame-
lyeket közvetlenül nem írtak le.
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A szemantikus webet jellemzően egy szemantikus 
boglya vagy réteges sütemény modellel szokták 
bemutatni, melyben az egymással összefüggő je-
lölőnyelveket ábrázolják; fő komponenseit pedig 
szintaktikai és szemantikai elemekként szokták cso-
portosítani. Ezzel az a gond, hogy a technológiák 
magas szintű ismeretét feltételezi, ezért egy másik 
modell kidolgozására van szükség. A szemantikus 
web rendszerében három fő terület együttműködé-
séről beszélhetünk. Ezek a javasolt elméleti modell 
fő elemei: 1) a tartalmak felhasználói (meghatározott 
kontextusban); 2) szoftveralkalmazások, amelyek se-
gítik a tartalom létrehozását és használatát; 3) digitá-
lis dokumentumok, melyeknek létrehozták és hasz-
nálták a tartalmát. Negyedik elemnek tekinthetnénk 
azokat a lehetőségeket, melyekkel a dokumentumok 
tartalmát az alkalmazások képesek feldolgozni. Ez 
lehetne egy olyan enciklopédia is, amely a tartalom 
feldolgozásához szükséges ismereteket hordozza. Az 
ún. archetípus dokumentumok tartalmazzák azokat 

az elemeket, fogalmakat, melyekre a dokumentu-
mokban leírt konkrét esetekben hivatkoznak, és biz-
tosítják a fogalmak különböző előfordulásai között 
a konvergenciát.

(Tóth Máté)

Lásd még 163, 173

Könyvtártudományi tájékoztatás
Lásd 132

Kutatás és termelés információ- 
ellátása

Lásd 146

Vezetés, irányítás
Tervezés

171/2015

SAARtI, Jarmo [et al.]: towards a new library system : a 
paradigmatic shift in the Finnish library system planning 
and acquisition. – Bibliogr. In: Library management. – 36. 
(2015)1/2., p. 2-11.

Új könyvtári rendszer felé. Paradigmaváltás a finn könyv-
tári rendszer tervezése és beszerzése kapcsán

Együttműködés -belföldi; Integrált gépi rendszer; Munka-
szervezés; Szoftverválasztás; tervezés

A finn könyvtárügy élenjáró volt a 70-es évek könyv-
tár-automatizálási folyamataiban, a 80-as és 90-es 
évek digitalizálási tevékenységében és az online 
szolgáltatások kialakításában. 2011-ben pedig elér-
kezett az idő, hogy Finnország felsőoktatási, szak- és 
közkönyvtárai közösen térjenek át egy új, egységes, 
közös adatbázisokon alapuló könyvtári rendszerre. A 
rendszernek illeszkednie kell a nemzeti emlékezet őr-

zésére hivatott gyűjtemények (levéltárak, könyvtárak 
és múzeumok) nagyszabású és átfogó digitalizálási 
tevékenységéhez és adatbázisaihoz. Célul tűzték ki 
ezen kívül egy nemzeti metaadat-repozitórium lét-
rehozását is. Az átállási folyamatot törvényi szinten 
is megalapozták 2011-ben. Az új jogszabályok az 
állam által fenntartott információs rendszerek közti 
átjárhatóság megteremtésére irányulnak.
Az új rendszer kialakításakor a különböző könyvtár-
típusok különböző hagyományain és körülményein, 
eltérő társadalmi környezetén kívül a kiadók önálló 
információs rendszereihez való illeszkedés jelentet-
te az egyik legnagyobb kihívást. A másikat pedig a 
megvalósítás során alkalmazott vállalati megoldások, 
amely – lévén, hogy a legtöbb résztvevő számára újak 
voltak – külön tanulási folyamatot igényeltek.
A közös munka a különböző típusú könyvtárak mun-
kafolyamatainak feltérképezésével kezdődött, és a 
szükségletek meghatározásával folytatódott. Mind-
kettő rendkívül összetett feladat, melyben nagyon sok 
tényezőt kellett figyelembe venni. A tervezés során az 
ipari termelésben jellemző „co-configuration” mun-
kamódszert alkalmazták. Lényege, hogy a gyártók 
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a fogyasztókat bevonva, élő hálózatokat kialakítva, 
egyre szélesedő tanulási folyamat során folyamatosan 
fejlesztik a termékeket. Ennek mintájára a könyv-
tárosok számos jól működő, ám rendkívül időigé-
nyes együttműködési formát alkalmaztak – mindezt 
a szokásos napi munkájuk mellett. A wikiépítéstől 
a levelezési listákon át az élő webes találkozókig, 
workshopokig minden eszközt a folyamatos tanu-
láson alapuló építkezés szolgálatába állítottak. Fi-
gyelmük középpontjában a hagyományos könyvtári 
munkák: a forrásleírás, kölcsönzés, könyvtárközi 
kölcsönzés, az elektronikus forráselérés, beszerzés és 
a különböző típusú dokumentumok életciklus-elem-
zése állt. Eközben rengeteg figyelembe veendő szem-
pont gyűlt össze. 2013 elejére a tervezés első fázisa 
lezárult, kialakult a leendő rendszer struktúrája, mely 
integrálta az új könyvtári rendszert, a nemzeti digita-
lizálási projektet és a közös nemzeti katalógust.
Az időszak fő tanulsága az volt, hogy habár a lel-
kesedés és az önkéntes munka dicsérendő dolog, de 
nem elégséges az ilyen nagy léptékű feladat elvég-
zéséhez. Ekkora projektet nem lehet a hagyományos 
feladatokkal párhuzamosan futtatni, valamint a több-
tucatnyi együttműködő munkájának összehangolása 
sem megy egy jó projektkezelő eszköz alkalmazása 
nélkül. Így az oktatási és művelődési minisztérium 
támogatását elnyerve új rendszertervező munkatár-
sak felvételét határozták el. A projekttervezéshez és 
-irányításhoz pedig – a wikiépítés helyett – szükség 
lesz egy profi eszközre.

(Fazokas Eszter)

Pénzügyi és gazdasági kérdések
Lásd 147, 153

Személyzet

172/2015

DuKIć, Gordana – DuKIć, Darko: An analysis of job sat-
isfaction among croatian librarians as support to library 
human resource management. – Bibliogr. In: Journal of 
librarianship and information science. – 46. (2014) 4., p. 
289-298.

Mennyire elégedettek munkájukkal a horvát könyvtáro-
sok? A könyvtárak humánerőforrás-menedzsmentjét se-
gítő vizsgálatról

Felmérés; Könyvtárosi hivatás; Munkabér, alkalmazás; 
Személyzet

Az információtechnológia által uralt világban a 
könyvtárak sok kihívással szembesülnek feladataik 
teljesítése során. Ahhoz, hogy megfelelően reagál-
janak a gyors és komplex változásokra, magasan 
képzett és motivált alkalmazottakra van szükségük. 
Mivel az emberek jelentik egy szervezet legnagyobb 
vagyonát, a humánerőforrás-menedzsmentnek ki-
emelt figyelmet kell kapnia a könyvtárakban is. A 
munkával való elégedettségre vonatkozó kérdések 
alapvető fontosságúak a hatékony humánerőforrás-
menedzsmenthez. A tanulmány egy olyan kutatás 
eredményeit mutatja be, amely kelet-horvátországi 
könyvtárosok véleményét igyekezett feltárni munká-
juk bizonyos aspektusairól. Az elemzés azt mutatja, 
hogy a horvát könyvtárosok viszonylag pozitívan 
viszonyulnak munkájukhoz, de kevésbé elégedettek 
társadalmi státuszukkal, bérszínvonalukkal, mun-
kakörülményeikkel, továbbképzési lehetőségeikkel 
és a munkahelyi interperszonális kapcsolatokkal. A 
vizsgálat eredményei erőteljesen arra utalnak, hogy 
a kelet-horvátországi könyvtárakban a humánerő-
forrás-menedzsmentet javítani kell. A kutatás során 
statisztikai módszereket is alkalmaztak a könyvtárosi 
vélemények különbségeinek nem, kor, beosztás és 
könyvtártípus szerinti feltárására.

(Autoref.)
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Általános kérdések

173/2015

SpAcEy, Rachel [et al.]: Regulating Internet access and 
content in uK public libraries : findings from the MAIPLE 
project. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and infor-
mation science. – 47. (2015) 1., p. 71-84.

Az internet-hozzáférés és az internetes tartalom elérésé-
nek szabályozása az Egyesült Királyságban: a MAIpLE 
projekt eredményei

Felmérés; Hozzáférhetőség; Közművelődési könyvtár; 
Számítógép-hálózat; tájékoztatás szabadsága

A négy szerző tanulmánya az Egyesült Királyság 
közkönyvtáraiban az internet-hozzáférés kezeléséről 
folytatott online felmérés eredményeiről számol be. 
A felmérésre a MAIPLE (Managing Access to the In-
ternet in Public Libraries) program keretében került 
sor. Valamennyi közkönyvtár fenntartóját felkérték 
a kérdőív kitöltésére, de csak 39%-uk töltötte ki. A 
felmérés feltárta azokat a módszereket, amelyekkel 
az elfogadható internethasználatot biztosították a 
közkönyvtárakban olyan megoldások révén, mint a 
szűrőszoftver és a használói azonosítás. A válaszoló 
nyolcvan közkönyvtár mindegyike használt szűrő-
szoftvert. A statikus internet-hozzáférést biztosító 
azonosító eljárásuk is egységes volt, míg a vezeték 
nélküli (WiFi) hozzáférést sokkal kevésbé szabá-
lyozták.

(Autoref.)

Használat- és igényvizsgálat

174/2015

BIAncHInI, carlo: Il falso in Internet: autorevolezza del 
Web, information literacy e futuro della professione (pri-
ma parte). – Bibliogr. a jegyzetekben In: AIB studi. – 54. 
(2014) 1.
Res. angol nyelven
BIAncHInI, carlo: Il falso in Internet: autorevolezza del 

Web, information literacy e futuro della professione (Se-
conda parte). – Bibliogr. a jegyzetekben In: AIB studi. – 
54. (2014) 2/3.
Res. angol nyelven

A hamis információ terjedése az interneten: a honlapok 
megbízhatóság, az információs műveltség és a szakma 
jövője.1–2. rész

Használói szokások; Honlap; Információs műveltség

Egyre elterjedtebb a hallgatók és kutatók körében 
a web mint kutatási eszköz használata (ma 83%-uk 
valamely keresőgépről indulva kezdi meg kutatását). 
Ez felveti az interneten elérhető információk minő-
sége és megbízhatósága értékelésének problémáját; 
az értékelés minden könyvtáros fontos feladatává 
válik. A cikk részletesen feltárja a hamis informáci-
ók keletkezésének, terjedésének és felhasználásának 
mechanizmusait, tekintettel a kérdésnek a könyvtári 
szolgáltatások jövőjével való kapcsolatára. Rámutat, 
hogy mind a könyvtárosok, mind az olvasók számára 
elengedhetetlen, hogy jól megismerjék ezeket a me-
chanizmusokat, legyenek tisztában az internet műkö-
désével, hogy az ott található információkat kritikus, 
helyes és kreatív módon tudják felhasználni.

(Autoref.)

Lásd még 149

Használók képzése

175/2015

KoLtAy tibor: Data literacy : in search of a name and 
iden tity. – Bibliogr. In: Journal of documentation. – 71. 
(2015) 2., p. 401-415.

Az adatírástudás: a név és az identitás keresése

Információs műveltség; Terminológia

A számos eltérő elnevezés (data information literacy, 
science data literacy, research data literacy) és a 
részben eltérő értelmezések helyett egységes termi-
nológiára van szükség, mivel – ha nem beszélünk egy 

Felhasználók és használat
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nyelven – mások sem fogják érteni az adatírástudás 
fontosságát.
Adatírástudásra egyaránt szükségük van a kutatók-
nak és a könyvtárosoknak. Az adatírástudás nemcsak 
viszonylag új terület a könyvtárak számára, hanem 
interdiszciplináris természetű is, továbbá a felsőok-
tatási könyvtárak hagyományaitól eltérő szerkezetet 
követel meg. Több területen érintkezik az informá-
ciós műveltséggel, amelynek esélye van arra, hogy 
egyesítse magában a különböző írástudásokat, és 
amely a kutatók számára szükséges gyakorlati kom-
petenciák közül a legismertebb. Érintkezési felülete 
van az akadémiai írástudással, a tudományos írástu-
dással, a médiaműveltséggel, a digitális írástudással, 
a meta-írástudással és a statisztikai írástudással is. 
Olyan, az adatokkal kapcsolatos készségek és ké-
pességek együttese, amely magában foglalja annak 
ismeretét, hogy mit is értünk adat alatt, hogyan értel-
mezzük, kezeljük, értékeljük kritikusan és használjuk 
az adatokat etikus módon. Foglakoznia kell az adatok 
előállítóinak szempontjaival is.
Az ACRL által 2000-ben kiadott és korszerűtlen-
sége miatt sokat bírált, „Az információs műveltség 
és kompetencia követelményrendszere a felsőok-
tatásban” elnevezésű dokumentumban a harmadik 
követelmény (Az információs műveltséggel rendel-
kező hallgató kritikusan értékeli az információkat és 
azok forrásait, a kiválasztott információkat beépíti 
saját tudásbázisába és értékrendszerébe) érvényes 
az adatírástudásra is. Az adatírástudás magában fog-
lalja az adatok kezelésének és gondozásának szin-
te minden folyamatát, készségeket és az adatokkal 
kapcsolatos kritikai hozzáállást. Különösen fontos 
az adatokhoz való nyílt hozzáférés támogatása, az 
adatokra való szabványos hivatkozás, valamint az 
adatok minőségének kérdése, amely önmagában is 
igen összetett. A hivatkozás különösen azért hang-
súlyos, mert ösztönözhetné a kutatókat az adatok 
megosztására, különös akkor, ha az adatokra való 
hivatkozás ugyanolyan súlyt kapna, mint a publiká-
ciók hivatkozottsága.

(Koltay Tibor)

176/2015

uRIBE tIRADo, Alejandro: 75 lecciones aprendidas en 
programas de alfabetización informacional en universi-
dades iberoamericanas. – Bibliogr. In: Revista española 
de documentación científica. – 37. (2014) 3.
Res. angol nyelven

75 tanulság az ibero-amerikai egyetemek információs 
mű veltségi programjaiból

Használók képzése -felsőoktatásban

A cikk célja, hogy rendszerezetten és szervezetten 
bemutassa az ibero-amerikai egyetemek legjobb in-
formációs műveltségi programjaiból levonható tanul-
ságokat. Ezek kiválasztásához olyan modellt használ-
tak, amely a különféle információforrások és kutatási 
módszerek (a szakirodalom és a honlapok elemzése, 
interjúk, kérdőíves felmérések stb.) háromszögelésén 
alapul. Az eredmény 75 tanulság azonosítása lett, 
melyeket négy nagy csoportba soroltak: a speciális 
szociális és szervezeti kontextussal; az oktató és ku-
tató folyamatokkal; a tanítással; a minőség-értékelési 
folyamatokkal és a folyamatos javulással kapcsola-
tos tanulságok. Mindez kalauzul szolgálhat azoknak 
az ibero-amerikai egyetemeknek, melyek már meg-
kezdték információs műveltségi képzési programjuk 
tervezését és kivitelezését, és azok számára is, akik 
most kezdenek bele ebbe a folyamatba.

(Autoref.)

177/2015

ZAnIn-yoSt, Alessia: competenza visuale : imparare e 
insegnare nella biblioteca accademica del xxI secolo e 
oltre. – Bibliogr. a jegyzetekben In: AIB studi. – 54. (2014) 
2/3.
Res. angol nyelven

vizuális kompetencia: tanulás és tanítás a 21. századi 
egyetemi könyvtárban és azon túl

Használók képzése -felsőoktatásban

A cikk áttekintést nyújt az ACRL (Association of 
College and Research Libraries) által kidolgozott 
vizuális kompetenciáról, foglalkozik a vizuális és 
az információs műveltség rokonságával. Kitér a 
könyvtárosok szerepére az amerikai egyetemeken, és 
kapcsolatukra a vizuális kompetenciák oktatásával. 
Tárgyalja egy nem hagyományos közvetítő eszköz, a 
képregény lehetséges használatát a vizuális művelt-
ség terjesztésében. 

(Autoref.)

Lásd még 128
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Információelôállítás, -megjelenítés és 
-terjesztés

Digitalizálás

Lásd 143

Audiovizuális, elektronikus, optikai 
információhordozók

178/2015

ŠRAJBERG, â. L.: Èlektronnaâ kniga v bibliotekah Rossii 
v usloviâh menâûŝegosâ zakonodatel’stva In: naučnye i 
tehničeskie biblioteki. – (2014) 12., p. 5-12.

Az elektronikus könyv az oroszországi könyvtárakban a 
változó jogi környezetben

Állománygyarapítás; Elektronikus könyv; Könyvkiadás és 
könyvkereskedelem; Szerzői jog

Az oroszországi könyvtárakban az 1990-es évek ele-
jén jelentek meg az e-kiadványok és e-folyóiratok. 
Több külföldi kiadó és terjesztő tett előnyös ajánla-
tokat a könyvtáraknak teljes szövegű folyóiratok elő-
fizetésére. Sok egyetemi, tudományos és akadémiai 
könyvtár élt is a lehetőséggel a nyomtatott változatok 
előfizetése helyett. Az e-könyvek az 1990-es évek 
végétől találhatók meg a könyvtárakban, aktív hasz-
nálatuk a 2000-es évek közepén kezdődött. Ekkor 
már hatályban volt a szerzői és szomszédos jogokkal 
foglalkozó törvény, amely gyakorlatilag nem érintette 
az e-publikációk közreadását és használatát. Az il-
legális másolatok piacának fejlődését ösztönözte az 
e-kiadványok egyre növekvő száma. A kiadói-szerzői 
közösségek nyomására 2006 végén megkezdődött 
egy új törvény kidolgozása az amerikai és európai 
jogszabályok figyelembevételével.
A LitRes előrejelzése szerint 2015–2017-ben az 
e-könyvek forgalma a felhasználói piacon (B2C, 
business to costumer) el fogja érni az 1 milliárd ru-
belt. Már 2014 végén az e-könyvtári rendszerekkel 

(electronic library systems, B2B) együtt a piaci érték 
több volt, mint 1 milliárd rubel.
Az e-könyvek piaca az elmúlt 6 évben dinamikusan 
nőtt: 2013 végén a legális piac 15 millió dollár volt, 
2015–2017-re több mint 30 millió dollárt várnak. Nő 
az oroszországi kiadású e-könyvek száma. A könyv-
tárak mind az online, mind az offline e-könyveket 
beszerzik. Az e-könyvek az országban 2014-ben ki-
adott könyvek 10–12%-át teszik ki.
2008. január 1-jétől hatályos a Polgári Törvénykönyv 
4. részének a szerzői jogok és a szellemi tulajdon vé-
delmével foglalkozó új kiadása. A törvényhozás szi-
gorodott, gyakorlatilag megszűnt a fair use lehetősé-
ge, ennek következtében nőtt a kalózkodás. Néhány 
kivételtől eltekintve egyetlen e-könyv szolgáltató 
sem ígér állandó elérhetőséget, mivel a szerzőkkel 
határozott időre szóló szerződéseket kötnek.
A sajtó- és tömegkommunikációs ügynökség közel-
múltban kiadott jelentése szerint a könyvtárak ré-
szesedése az e-könyvek piacán 4%, míg a legtöb-
bet, 37%-ot a kiadók forgalmazzák. 2013 végén az 
e-könyvek B2C piacán működött: a LitRes aggre-
gátor, legalább 6 vezető kiskereskedő, néhány ter-
jesztő és egy „zárt” rendszer az okostelefonokra és 
tabletekre (Apple/iTunes). Az aggregátortól némi-
leg függetlenül tud működni az AjMobilko és az 
OZON.ru kiskereskedő. 2010-től a könyvtárakban 
az e-tartalom előfizetésének alakulása: az időszaki 
kiadványokra (elsősorban a tudományos-műszaki) 
70–100%-ban, az e-könyvekre 20%-ban.
A legfontosabb e-könyvtári projektek:

Nemzeti könyvtári állomány (www.natlib.ru):  –
Oroszországban megjelent 40 ezer könyv teljes 
szövege – a jogtulajdonosokkal történt szerződés-
kötések alapján;
Nemzeti elektronikus könyvtár (www.rusneb.ru):  –
a két nemzeti és két másik nagy könyvtárból több 
mint 1 millió dokumentum, beleértve a disszertá-
ciókat is;
EKBSON (www.vlibrary.ru): az oroszországi egye- –
temek tankönyveinek egységes katalógusa és tel-
jes szövegű állománya, 12 millió rekord, 65 ezer 
teljes szöveg;
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SKBR (www.skbr2.nilc.ru): az oroszországi könyv- –
tárak közös katalógusa, 35 millió rekord, 300 ezer 
teljes szöveg;
Szövetségi elektronikus orvostudományi könyvtár  –
(www.femb.ru): 20 ezer dokumentum;
A tudományos-műszaki irodalom közös katalógusa  –
(www.gpntb.ru): 1 millió bibliográfiai rekord, 1,5 
ezer teljes szöveg.

Annak érdekében, hogy a szigorú állami politika 
mellett a könyvtárak az IFLA politikájának meg-
felelően kedvezményeket kaphassanak, az alábbi 
lépéseket tették:

enyhítették a Polgári Törvénykönyv 4. részét:  –

2015. január 1-től a könyvtárakban az olvasók 
szabadon másolhatják a 10 évnél régebbi tudomá-
nyos-oktatási irodalmat, ha annak nem volt újabb 
kiadása;
folyóiratcikkek és könyvrészletek esetében beve- –
zetnek a fair use-hoz hasonló fogalmat;
kalózellenes törvény; –
„Olvass legálisan” az Oroszországi Könyvszövet- –
ség és a Sajtó és Tömegkommunikációs Ügynök-
ség közös projektje.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 154, 158

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
Könyvtárépítés, -berendezés

179/2015

LouIS, pierre: La Bnu nouvelle, du projet à l’inauguration 
In: Bulletin des bibliothèques de France. – (2015) 4., p. 
79-95.
Res. angol nyelven

Az új Strasbourgi nemzeti Egyetemi Könyvtár

Egyetemi könyvtár; Könyvtárépület -egyetemi, főiskolai; 
nemzeti könyvtár

Strasbourgban több mint háromévi teljes körű felújí-
tás után egy modern, 21. századi egyetemi könyvtár 
született a régi, 19. századi falak között. A történelem 
viharaiban többször lerombolt könyvtár legutóbbi 
elődjét 1895-ben avatták fel hatszázezer kötetes állo-
mánnyal. A francia állam 1926-ban nemzeti és egye-
temi könyvtári feladatokkal látta el az intézményt, 
amely a 21. században nemcsak az ország második 
könyvtáraként, hanem központi elhelyezkedése, ál-
lományegységei, közigazgatási-városi szolgáltatá-
sai által jóval hangsúlyosabb szerepet kapott, mint 
a többi könyvtár.
Az utóbbi évtizedek számos politikai, majd szakmai 
csatározásai során 2005-ben végre elfogadták az át-
alakítási, átépítési, összevonási terveket, amelyek 
egy része Strasbourgon kívül Párizshoz és Münster 

városához is rendelt könyvtári egységeket. A verseny-
terv alapelemei a továbbiakban a könyvtárszakmai, 
szolgáltatási, beszerzési területeket taglalták: a BNU 
raktározási helyének jelentős növelését 20 évre előre 
kalkulálva az állomány várható növekedése alapján, 
olyan körülbelül 350 ezres szabadpolcos állomány 
elhelyezését hatalmas olvasói terekben, amelyet a 
felhasználók szabadon és könnyen meg tudnak kö-
zelíteni, auditórium, speciális folyóirat-, közösségi, 
kiállítási terek létrehozását. Mindezt két ütemben 
megvalósítva, 25,1 millió euró költséggel számolva. 
Ez volt a terv. A befejezéskor a költségek már meg-
haladták a 64 millió eurót!
A műemlék jellegű épületegyüttes renoválása – főleg 
belső tereinek és udvarának teljes lerombolása, majd 
más elosztású és szerkezetű felépítése – során szá-
mos riadalmat és bonyodalmat okozott a műemléki 
hatóságnak éppúgy, mint a minisztériumnak és egyéb 
szakmabelieknek. Az épület szigetelése, a megvilágí-
tás, a fényviszonyok, a hőmérséklet és a páratartalom 
stb. optimális elérése és állandóságának biztosítása 
különösen nehéz feladat volt. A bútorzat beszerzése 
sem volt egyszerűbb. Mindent az építészek válasz-
tottak ki és terveztek meg a könyvtárban folyó spe-
ciális tevékenységek ismeretében. Természetesen a 
könyvtár teljes személyzete szintén véleményt nyil-
váníthatott, valamint a termek berendezését illetően 
több bútorbeszállító kínálata is rendelkezésre állt 
egy ideiglenes kiállításon. Az építkezés folyamán 
a 47 kilométernyi dokumentumanyag a terv szerint 
három évig, a valóságban négy évig volt részlegesen 
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hozzáférhető az olvasók számára. 32 kilométernyi 
anyagot két hatalmas hangárban helyeztek el, részle-
ges nyitva tartással, igen rövidített kölcsönzési idővel 
(6–24 óra), csak néhány tucat olvasói ülőhellyel. En-
nek ellenére a könyvtárosok mindent megpróbáltak 
megtenni az olvasói igények kielégítéséért. Az építési 
projektben kitűzött tíz fő cél a következő volt:
1)  a könyvtár területének növelése 30 ezer m²-re, 

hogy 56–81 km hosszúságban lehessen a polco-
kat elhelyezni az épületek belső tereinek racio-
nalizálása után.

2)  Az eddig 35 ezer szabad polcos hozzáférésű do-
kumentum mennyiségének növelése körülbelül 
150 ezres nagyságra.

3)  Az eddig 660 munkahely növelése 750-re.
4)  Az olvasótermek egy helyszínre történő cso-

portosítása, mégpedig a République téren lévő 
épületbe.

5)  Szakmai feladatok korszerűsítése a modern tech-
nológiának köszönhetően (pl. RFID)

6)  A kulturális örökség körébe tartozó dokumen-
tumok számára olyan tér biztosítása, amelyben 
azok kiállíthatók, látogathatók is.

7)  A muzeális megőrzést igénylő dokumentumok 
számára megfelelőbb tárolási, raktározási felté-
telek.

8)  Kulturális terek kialakítása: 146 személyes au-
ditórium, 500 m²-es kiállítóterem.

9)  A teljes épület és gyűjteményeinek biztonságos 
elhelyezése és őrzésének megszervezése.

10)  A könyvtár egészének és tevékenységének a vá-
ros életébe, kultúrájába való teljes integrálása. 
(Az UNESCO világörökség projektjében való 
kerületi részvétel.)

A tíz építészeti szemponthoz hasonlóan tíz nagyobb 
szakmai projekt társult 2011 és 2014 között, ame-
lyekből az első kettő: 
1.)  az európai digitalizálási törekvésekkel összhang-

ban egy digitális könyvtár kialakítása (http://
www.numistral.fr), 

2.)  az elzászi egyetemi könyvtári források és együtt-
működő intézmények anyagának bemutatása 
(http://www.alsatica.eu).

A 2014. november 22–23-án tartott megnyitó két 
napján megjelenő több mint nyolcezer érdeklődőt 
nemcsak az épület és gyűjteményeinek látványa, ha-
nem a felkínált szolgáltatások is elkápráztatták: 80 
óra nyitva tartás hetente hétfőtől szombatig 10–22 
óráig és vasárnap is 14–22 óráig. Ez az első vasárnap 
is nyitva tartó strasbourgi könyvtár minden olvasó 
figyelmét, érdeklődését megérdemli.

(Pajor Enikő)

180/2015

SAnSon, Jacqueline: Évolution du bâtiment François-
Mitterrand, 1995–2014 In: Bulletin des bibliothèques de 
France. – (2015) 4., p. 119-131.
Res. angol nyelven

A párizsi François-Mitterrand Könyvtár utóbbi két évtized-
ének fejlesztései (1995-2014)

Könyvtárépület -nemzeti; nemzeti könyvtár

A Francois Mitterand elnök által megálmodott, 
Dominique Perrault építész által tervezett és nyi-
tott könyvet formázó, négy tornyával napjainkra 
már Párizs emblematikus épületévé vált új nemzeti 
könyvtári épület rekordidő alatt készült el 1995-ben. 
Az akkor közel 3 milliónyi könyvet, összesen 15 
milliónyi dokumentumot tartalmazó épület felava-
tására közvetlenül az elnök mandátumának lejárata 
előtt került sor.
Közel húszévi használat után érdemes számvetést ké-
szíteni a 160 ezer m² alapterületű, ebből 57 360 m² 
raktárterű és 55 220 m² közösségi terű épületről. 
Az egyenként 20 emeletes tornyok első hat szintjén 
irodák, a többiben raktárak helyezkednek el. Míg a 
csupa acél-üveg tornyokban a tágas irodák dolgozói 
nemcsak a természetes fény, a világosság, hanem a 
csodálatos párizsi panoráma élvezői is, addig a fel-
sőbb szintek raktárait a későbbi használat során – esz-
tétikai értéküket sokat vitatott – fatáblákkal burkolták 
körül, hogy megakadályozzák a raktárak túlzott meg-
világítását és felmelegedését, mert az végérvényesen 
tönkretette volna az itt őrzött nemzeti kulturális örök-
séget. A tornyok mindegyike tematikusan egy-egy 
nagyobb, összefüggő tudományterület dokumentu-
mait őrzi. Az évek folyamán melléjük telepítették 
a gondozásukhoz, feltárásukhoz szükséges szakmai 
szolgálatokat is. Ez jelentősen megkönnyítette a 
könyvtárosok munkáját.
Minden toronyban a nyolcadik emelettől kezdve egy 
ötszáz és egy háromszázötven m²-es raktár található. 
Közöttük a munkaszobák és a speciálisan könyv-
tári kommunikációs célokra kifejlesztett Télédoc 
rendszer, amely 8 km hosszú sínpályán 150 munka-
állomáshoz szállítja oda-vissza a kért raktári doku-
mentumokat, amelyek darabonkénti elhelyezését a 
Richelieu könyvtárban végzett rendkívül aprólékos 
és pontos megfigyeléseken alapuló előzetes „kiké-
rési, felhasználási gyakoriság vizsgálatok” előzték 
meg. Hasonlóan elemezték és készítették elő a sza-
badpolcos állomány minden egyes darabját is. Ennek 
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ellenére a szabadtéri terekben sokféle, különböző ter-
mészetű technikai és szakmai gond jelentkezett szin-
te egyszerre. Ezeket a hibákat – zajosság, túl hosszú 
várakozási idő, rosszul elhelyezett és kényelmetlen 
kiszolgáló pultok, technikai, informatikai nehézségek 
stb. –, azonnal orvosolni kellett. 2000-re nemcsak 
megoldották, hanem újabb, eredményes fejlesztése-
ket is bevezettek e területeken.
2001–2007 között olyan, első látásra könnyűnek 
ígérkező javításokat végeztek – a telekocsi rendszer 
zajosságának csökkentése, a világítás, légkondicio-
nálás, mobil plafonok és egyéb eszközök magassá-
gának, mélységének egészségügyi szempontból op-
timális beállítása stb. –, amelyekről a munkák során 
kiderült, hogy sokkal több munkaórát és szaktudást 
igényelnek, mint azt feltételezték. Az épület töb-
bi munkaszobáját, technikai, számítógépes termét, 
biztonsági rendszereit éppúgy, mint az olvasókkal 
való napi munka során felmerülő további, egysze-
rűsítést igénylő gondokat 2013 végéig vizsgálták át 
és oldották meg.
A kezdetben sebtében megnyitott, köztudottan kao-
tikus állapotokat napjainkra egy gazdag és változa-
tosan, nagy gondossággal feltárt állományú, szem-
léletében, kínálatában és szolgáltatásaiban éppoly 
magas színvonalú könyvtár váltotta fel, mint amilyen 
a külső megjelenése. Legnagyobb sikerként azonban 
az könyvelhető el, hogy az átalakítások utáni újabb 
bejáraton keresztül egy minden szempontból könnyen 
hozzáférhető, nemcsak fizikailag, hanem szellemileg 
is tágra nyitott könyvtár várja régi és új olvasóit.

(Pajor Enikő)

Lásd még 143

Számítógépes könyvtári rendszerek
Lásd 171

Elektronikus könyvtár

181/2015

StEpAnov, v. K.: nÈB kak platforma integracii bibliotek 
v sistemu cifrovyh kommunikacij, ili Kakaâ nacional’naâ 
èlektronnaâ biblioteka nužna Rossii In: naučnye i 
tehničeskie biblioteki. – (2015) 1., p.13-17.

A nEB mint a könyvtárak integrációjának platformja 
avagy Milyen nemzeti elektronikus könyvtár kell orosz-
országnak?

Együttműködés -nemzeti; Elektronikus könyvtár; Informá-
ciótechnológia

Régóta cél az Oroszországi Föderáció könyvtárainak 
a digitális kommunikációs rendszerbe történő bekap-
csolása, de eddig nem érték el a várt eredményt. Az 
állományok digitalizálása kaotikus, sokszor ugyanazt 
többen is feldolgozzák; nincs egységes megközelítés, 
hiányoznak a szabványok. A digitalizált állományok 
sokszor nem épülnek be a szolgáltatásba, a szétforgá-
csoltság, műszaki okok vagy jogi bizonytalanságok 
miatt az olvasók nem érik el a forrásokat.
A helyzet javítására a Kulturális Minisztérium 2014-
ben elindította a Nemzeti elektronikus könyvtár 
(Nacional’naâ elektronnaâ biblioteka, NEB) projekt 
új szakaszát, amelynek célja a NEB egységes hard-
verű és szoftverű szervezeti platformmá alakítása. A 
műszaki alapot a nagy teljesítményű szerver jelenti, 
a szoftver a saját állományból feltöltéstől a statisz-
tikakészítésig a teljes folyamatot ellátja. A projekt-
ben részt vevő könyvtáraknak a hardver/szoftver 
használata ingyenes. A rendszer működési elve: a 
NEB alapja a közösen épített állomány, a tartalmat a 
könyvtárak és a kiadók (jogtulajdonosok) töltik fel. 
Ennek megfelelően a NEB két részből áll: a közva-
gyon, amely mindenki számára nyitott, és a szerzői 
joggal védett művek, amelyeket a projektben részt 
vevő könyvtárak olvasói használhatnak (a hozzá-
férés költségeit a könyvtárak a gyarapítási keretből 
fizetik).
Az olvasók a NEB-et internetes portálon vagy mobil 
eszközökről érhetik el. Mindkét esetben a szoftver 
biztosítja az illetéktelen hozzáférés és másolás elle-
ni védelmet. A projekt megvalósítása számos szer-
vezési, műszaki és módszertani kérdés párhuzamos 
megoldását igényli. A szervezési kérdések között 
a legfontosabb a projekt-adminisztrátor feladatai-
nak, jogainak meghatározása. A műszaki kérdések a 
szoftver kidolgozását és a belső könyvtári funkciók 
működtetéséhez szükséges lokalizálását jelentik. A 
módszertani kérdések közé az egységes országos 
regiszter, a NEB-be kerüléshez szükséges váloga-
tási kritériumok és a tartalom műszaki feltételeinek 
kidolgozása sorolható.
A projekt részét képezi az egységes olvasójegy ki-
alakítása. Legcélszerűbbnek az ISBN felépítéséhez 
hasonló struktúra látszik. Az egységes olvasójegy 
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tulajdonosa személyes tárhelyet kérhet, hozzáférhet 
a térítéses tartalmakhoz. Az olvasójegyet online is 
lehet igényelni a NEB portálján vagy a népesség-
nyilvántartó rendszert igénybe vevő állami szolgá-
lat portálján keresztül – így az ország valamennyi 
állampolgára megkaphatja. A térítéses szolgáltatások 
igénybevételéhez azonban a projektben részt vevő 
valamelyik könyvtárba is be kell iratkozni.
A fenti terv lehetséges veszélyes pontjai:

kísértés a technológia egyszerűsítésére; –
nagy teljesítményű központi tárolóhely és adat- –
feldolgozó központok helyett osztott rendszer ki-
alakítása a könyvtárak szervereit egyesítő me ta-
ka talógussal;
a hardver/szoftver platform installálása nem meg- –
felelő szinten, amikor sérülhet az olvasó kényelmes 
kiszolgálása vagy a belső könyvtári funkciók; ezt 
a kellő részletességgel kidolgozott műszaki doku-
mentációval és ellenőrzéssel lehet megelőzni.

A projekt mind a könyvtárak, mind a kiadók számá-
ra előnyös: a könyvtárak ingyen kapják a hardver/
szoftver rendszert, a közös állomány építőiként az 
egész állomány tulajdonosai lesznek, az online hasz-
nálat egyenértékű a helyben olvasással (statisztikai 
szempontból); az állomány feltöltése némi kiegészítő 
finanszírozást jelent. A szellemi termékek előállítói, 
a kiadók számára a hasznot a nagybani piac jelenti, 
ez esetben a NEB a könyvtárellátó.
A ma még kevéssé igényelt szociális intézményből a 
könyvtárak a gazdaság fontos láncszemévé válnak, 
elősegítik a digitális szellemi termékekbe történt 
befektetések megtérülését, szabályozni tudják a di-
gitális termékek piacát. A NEB tervszerű építésével 
a könyvnyomtatástól napjainkig minden oroszországi 
kiadványnak lesz digitális változata, meglesznek az 
alapok a még nagyobb, az Oroszország emlékezete 
(Pamât’ Rossii) projekt megvalósításához.

(Viszocsekné Péteri Éva)

182/2015

SuKIASân, È. R.: Èlektronnaâ biblioteka strany : mnenie 
bibliotekarâ In: naučnye i tehničeskie biblioteki. – (2014) 
12., p. 13-18.

Az orosz elektronikus könyvtár: a könyvtáros véleménye

Elektronikus könyvtár; Konferencia -nemzeti; nemzeti 
könyvtár
A Krím–2014 nemzetközi konferencia egyik fő témá-
ja a Nemzeti Elektronikus Könyvtár (Nacional’naâ 
elektronnaâ biblioteka, NEB) volt. A konferencia 

programja azt sugallja, hogy az országban már mű-
ködik az elektronikus könyvtár, csak rendet kell 
teremteni benne. Meg kell oldani, például, az egy-
séges olvasójegy problémáját. A szerző ugyan a 
konferencián nem vett részt, de a résztvevőktől és a 
konferencia honlapjáról sok információhoz jutott és 
vont le következtetéseket. Sajnálatos módon a kon-
ferencián elhangzott előadások nyomtatásban nem 
jelennek meg.
A konferencián az elektronikus könyvtárakkal több 
ülésen is foglalkoztak. A divatossá vált fogalmat 
mindenki használta, kiderült, hogy több száz műkö-
dik az országban, vannak köztük nyilvánosak, rész-
ben elérhetők (például a tulajdonos helyiségeiben) 
és zártkörűek.
A konferencia egyik előadása a kazahsztáni elektroni-
kus könyvtár korszerűsítéséről szólt, ami azt jelenti, 
hogy ott a NEB már működik; megtalálták a szük-
séges szervezési, műszaki, módszertani megoldáso-
kat; nagyságrendjében azonban nem hasonlítható az 
oroszországihoz.
Néhány alapvető kérdés:

a NEB elsősorban könyvtár, és nem digitalizált do- –
kumentumok gyűjteménye; a BBK (Bibliotečno-
bibliograficeskaâ klassifikaciâ) osztályozási rend-
szer megújításakor is könyvtártípusként sorolták 
be;
érthetetlen, miért kell korlátozni a NEB-ben ol- –
vasható dokumentumok műfaját (ismeretterjesztő 
lehet, szépirodalom nem);
sok elektronikus könyvtárban nincs lehetőség hi- –
vatkozni a képernyőn olvasható dokumentumra;
a NEB keresőrendszerét úgy kell kidolgozni,  –
hogy lehetővé tegye a több szempont szerinti ke-
resést (külön-külön is, és együtt is); a tematikus 
kereséshez a ma használt kulcsszavak túlságosan 
primitívek, a verbális keresés csak akkor bizto-
síthatja a szükséges teljességet és mélységet, ha 
deszkriptorokat használnak, ehhez azonban uni-
verzális tezaurusz szükséges. Oroszországban ilyen 
nincs, csak szűk ágazati tezauruszok működnek. 
Ma, amikor mindent osztályokba sorolnak, a te-
matikus keresés is csak akkor lehet hatékony, ha 
az indexeléshez osztályozási rendszert használ-
nak; ehhez azonban kész osztályozási rendszerre 
van szükség (munkaigénye összevethető a tezau-
ruszéval). Oroszországban két osztályozási rend-
szer működik: a rubrikátor (háromszintű, első-
sorban a tudományos információ osztályozására 
alkalmazzák) és a BBK (12 szintű, a könyvtárak 
95%-a használja).
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Következtetés a szerző számára: a NEB egységes 
szerverekre épül (mint Japánban), ingyen használ-
ható; ha felmerül a szerzői jogdíj fizetése, azt a 
könyvtár fedezi. Az elektronikus könyvtárról sok 
neves szerző írt, számos tankönyv, gyakorlati, mód-

szertani anyag jelent meg. Ezeket majd a történészek 
értékelik, a könyvtárosok a maguk részéről új kor-
szakba lépnek!

(Viszocsekné Péteri Éva)

Kapcsolódó területek
Kiadói tevékenység

183/2015

BERGER, Monica – cIRASELLA, Jill: Beyond Beall’s list 
: better understanding predatory publishers. – Bibliogr. 
jegyzetekben In: College & research libraries news. – 76. 
(2015) 3., p. 132-135.

Beall listáján túl. A „ragadozó” kiadók jobb megértése

Elektronikus folyóirat; Folyóiratkiadás; Hozzáférhetőség; 
publikálás -tudományos kiadványoké

A „ragadozó” folyóiratok igazán a közlésért fizetett 
szerzői díjas nyílt hozzáférés megjelenésével és si-
kerével terjedtek el. Ezek a díjak azonban nemcsak 
a ragadozó folyóiratokra jellemzőek, hanem jó hírű, 
nyílt hozzáférésű folyóiratokra és egyes középsze-
rű előfizetéses folyóiratokra is. A ragadozó kiadók 
viszont mindenekelőtt a díjakat szedik be, és csak 
mellékesen közölnek cikkeket, általában szigorú 
lektorálás nélkül. A publikációk gyenge minősége 
is megvan máshol, például az ún. hiúsági kiadók 
(vanity presses) esetében. Az angol nyelvi hiányos-
ságok vagy a többségében nem nyugati tagokból álló 
szerkesztőbizottságok önmagukban sem tesznek ra-
gadozóvá egy folyóiratot.
A ragadozó kiadók és folyóiratok közismert fekete-
listáját Jeffrey Beall, a Colorado-Denver Egyetem 
könyvtárosa gondozza. Bár ő maga nem teljes mér-
tékben támogatja a nyílt hozzáférést, az általa ajánlott 
szempontok (a szerkesztőbizottságok összetétele, az 
üzleti gyakorlat, a kiadó stb.) jó kiindulópontot je-
lentenek, és egyúttal a nem ragadozó, rossz minősé-
gű folyóiratok indikátorai is. Beall jól megmutatja, 
hogy a ragadozó folyóiratok profilja túl széles, ké-
retlen e-mailekben próbálnak kéziratokat szerezni, 

és extrém gyors megjelenést ígérnek. Feketelisták 
helyett azonban hasznosabb ajánlólistákat készíteni, 
olyanokat, mint a Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), ahol az ott szereplő folyóiratok 63%-a nem 
kér díjakat, és amely nemrégiben felülvizsgálta a 
listára kerülés feltételeit, valamint törölt is onnan 
folyóiratokat. Létrejött a nyílt hozzáférésű tudomá-
nyos kiadók szervezete, az Open Access Scholarly 
Publishers Association (OASPA), továbbá létezik a 
minőségi jellemzők listája, az Open Access Journal 
Quality Indicators is.
A könyvtárosok feladata, hogy segítsék a kutatókat 
a ragadozó kiadók felismerésében. Emellett el kell 
oszlatniuk a nyílt hozzáféréssel kapcsolatos tévhi-
teket is, ideértve azt is, hogy az nemcsak nyílt hoz-
záférésű folyóiratok útján valósítható meg, hanem a 
cikkek példányainak repozitóriumokban való elhe-
lyezésével is.

(Koltay Tibor)

184/2015

cApAccIonI, Andrea: La monografia scientifica e le 
sfide dell’accesso aperto. – Bibliogr. a jegyzetekben In: 
AIB studi. – 54. (2014) 2/3.
Res. angol nyelven

A tudományos monográfia és a nyílt hozzáférés kihívásai

Hozzáférhetőség; Könyvkiadás; Publikálás -tudományos 
kiadványoké

A monográfia ma is fontos szerepet játszik az egye-
temen (és a tudományos világban) az érezhető vál-
ság ellenére, ami a tudományos kommunikációban 
bekövetkezett mély átalakulások következménye. 
Hogy megküzdjön ezzel a problémával, a kiadói vi-
lág különféle megoldásokat vett számításba, köztük 



Könyvtári Figyelõ 2015/3 433

olyanokat, amelyeket a nyílt hozzáférési (OA) mo-
dell kínál – még akkor is, ha az OA mozgalomban 
kezdetben kevés érdeklődés mutatkozott a monog-
ráfiák iránt, sokkal inkább a folyóiratcikkek voltak 
a középpontban. Másfelől az utóbbi években a tudo-
mányos kiadók szerepe megváltozott az OA mozgal-
mon belül, és már nem tekintenek rájuk ellenfélként. 
A szerző bemutatja, miképpen születtek meg a nyílt 
hozzáférésű könyvek a kiadói (és nem az akadémiai) 
környezetben. Végül széles körű áttekintést nyújt a 
nyílt hozzáférésű tudományos monográfiák területén 
történt legújabb fejleményekről.

(Autoref.)

185/2015

SuHoRuKov, Konstantin: Kak podderžat’ naučnye 
žurnaly? In: Biblioteka. – (2014) 9., p. 6-10.

Hogyan támogassuk a tudományos folyóiratokat?

Elektronikus folyóirat; Fejlesztési terv; Folyóiratkiadás; 
nemzeti bibliográfiai intézet; Szakirodalom; Támogatás 
-pénzügyi -állami, hatósági

Az Oroszországi Föderáció elnökének megbízása 
alapján a Kulturális és Oktatási Minisztérium az 
Oroszországi Tudományos Akadémiával együtt-
működve javaslatokat dolgozott ki a tudományos 
folyóiratok állami támogatására. A feladatra mun-
kacsoportot hoztak létre a végrehajtó hatalom, az 
állami tudományos akadémiák, a tudományos, tu-
dományos-műszaki és innovációs tevékenységet tá-
mogató alapok, szakmai szervezetek képviselőiből, 
kiadói és könyvtári szakemberekből. A munkacsoport 
a tudományos folyóiratok fejlesztési programjainak 
megfelelő komplex támogatásról hozott határoza-
tot. A programok kiválasztása pályázati úton tör-
ténik. A támogatás pénzügyi és nem pénzügyi me-
chanizmusokból áll. A szervezési feladatok egyike 
a tudományos szerkesztők és kiadók egyesületének 
megalakítása. A szükséges jogi, szervezési és in-
formációs-módszertani feltételek megteremtésére a 
minisztérium a 2014–2016. évekre szóló intézkedési 
tervet dolgozott ki.
A munkacsoport első ülésén a külföldi és oroszor-
szági tudományos e-folyóiratok terjesztésével fog-
lalkozó konzorcium vezetője ismertette a 2013. évi 
adatokat. Az Oroszországi Könyvkamara (Rossijskaâ 
knižnaâ palata, RKP) a nyomtatott időszaki kiad-
ványok bibliográfiai és statisztikai számbavételének 

országos központja 2707 tudományos folyóiratcímet 
és 1669 egyéb folyóiratot tartott nyilván. A hivatkozá-
si indexekben az oroszországi folyóiratok helye: Web 
of Science 168 cím (89% angolul), Scopus 523 cím 
(72% angolul). A Scopusban a publikációk 82%-a an-
gol nyelvű, mindössze 2%-a orosz, a Web of Science-
ben az arányok 90% és 1% alatt. Az oroszországi 
szerkesztőségek nagy része nem tudja, mit jelent a 
folyóirat-politika és annak betartása; ezért fogadnak 
el gyenge minőségű szövegeket, időszerűtlen, felüle-
tes írásokat. A végeredmény, hogy a folyóiratok nagy 
része még Oroszországban sem ismert.
A legfontosabb feladatok teljesítése után az állami 
támogatásra számító, oroszországi folyóiratok főbb 
paramétereinek ugyanolyanoknak kell lenniük, mint 
a minőségi külföldi kiadványoké.
A munkacsoport javaslatait 4 fejezetben foglalta 
össze:

a folyóiratokkal szembeni minőségi követelmé- –
nyek,
az oroszországi tudományos folyóiratok fejlesztési  –
programjaival szembeni követelmények,
a fejlesztési programok megvalósításának haté- –
konyságát értékelő mutatók,
támogatási irányok a fejlesztési programok kere- –
tében.

Egyéb teendők: a cikkek ellenőrzése plágiumszűrő 
szoftverekkel, a tudományos szakemberek tájékoz-
tatása a kritériumoknak megfelelő folyóiratokról, a 
szerzők elismerése (kitüntetése), teljes szövegű do-
kumentumokat tartalmazó archívumok támogatása, 
szakemberképzés, a folyóiratok e-változataihoz köz-
ponti előfizetési rendszer kidolgozása és finanszíro-
zása, az orosz nyelvű cikkek angolra fordításának és 
lektorálásának támogatása.
Az RKP javaslatai közül sokat nem vettek figyelem-
be, mert a munkacsoport tagjainak többsége a tudo-
mányos folyóiratok támogatása helyett a nemzetközi 
hivatkozási rendszerekben elfoglalt hely javításában 
volt érdekelt. Az RKP szerint meg kell különböztetni 
a nyomtatott és az elektronikus tudományos folyó-
iratot, ez utóbbiban az offline és az online változatot. 
A hordozón kiadott folyóiratok a kötelespéldány-
törvény hatálya alá esnek, tehát az állami támogatás 
kritériuma a törvény betartása. A támogatandó folyó-
iratok kiválasztásának további kritériumai: a kiadói 
normatív előírások betartása, bibliometriai kutatások 
figyelembevétele, a műszaki és humán tudományok 
sajátosságai stb.
A nem pénzügyi támogatás piaci feltételek mellett 
nem lehet hatékony, esetleg közvetett formában. 
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Létre kell hozni a nemzeti ISSN központot, mivel a 
jelenleg megbízott szervezetek a pénzügyi feladato-
kat nem tudják ellátni.
A munkacsoport nem hivatalos stratégiája szerint a 
természettudományok területén meg kell szüntetni a 
nyomtatott folyóiratokat, míg a humán tudományok 

terén párhuzamosan kell előállítani a nyomtatott és 
az e-változatot.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 178

Az ismertetett cikkek forrásai

AIB studi (It) 54. (2014) 2/3.

Alexandria (GB) 24. (2013) 3.

American libraries (uS) 45. (2014) 11/12.

Bibliografiâ (Ru) (2014) 3.

Biblioteka (Ru) (2014) 9.

Bibliotekovedenie (Ru) (2014) 6.; (2015) 1.

Bibliothek (DE) 39. (2015) 1.

the bottom line (uS) 27. (2014) 4.; 28. (2015) 1/2.

BuB (DE) 67. (2015) 1.

Bulletin des bibliothèques de France (FR) (2015) 4.

collection building (uS) 34. (2015) 1.

college & research libraries (uS) 76. (2015) 1., 2.

college & research libraries news (uS) 76. (2015) 3.

Čtenář (CZ) 67. (2015) 3.
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