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LEHOTAI Edit - BALÁZSI Dorina - FISCHER Mónika: Újranyitás COVID-19 idején 

A cikk körképet ad a koronavírus miatt a könyvtárakban bevezetett egészségügyi-biztonsági intézkedésekről. A 

közös pontok mellett egyes intézmények egyedi gyakorlataiból is kapunk ízelítőt. Az összefoglaló rövid 

nemzetközi kitekintéssel záródik. (A cikk októberben íródott, a hazai viszonyok azóta jelentősen változtak!) 

Bővebb információ: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12739/14479 
 

Tárgyszavak: Covid-19, könyvtárosok és könyvtárhasználók egészségvédelme 

 

Budapest pályázatot nyújt be a „Világ Könyvfővárosa” cím megszerzéséért 

Az UNESCO 2001 óta minden évben pályázati úton kiválaszt egy várost, amely áprilistól márciusig,  egy teljes  

éven át „A Világ Könyvfővárosaként” (World Book Capital) működik. Pozitív elbírálás esetén a magyar főváros 

2023-ban otthont adhat az egész éves programsorozatnak.  

Dr. Fodor Péter, a pályázatot készítő szakmai bizottság vezetője és egyben a FSZEK főigazgatója a 

következőket mondta: „A könyv szeretete, a könyvtárak látogatásának szép hagyománya, az olvasásra nevelés – 

ezek lehetnek a könyvfőváros-év fókuszában.  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár több nagy hazai és nemzetközi 

szakmai projekt gazdája volt az elmúlt években. Ezek tapasztalatait felhasználva veszünk részt a program 

megvalósításában.”   

A 2023. évre szóló pályázatot, amely tartalmazza az éves cselekvési program bemutatását, a közreműködők és 

partnerek listáját, 2021 nyarán kell benyújtani a fővárosnak. A cím odaítéléséről az UNESCO várhatóan 2021. 

szeptemberében dönt. 

Bővebb információ: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12771/14510 

Forrás: https://www.facebook.com/budapestmindenkie/posts/202417774583891 
 

Tárgyszavak: a Világ Könyvfővárosa/ World Book Capital, pályázat, Szabó Ervin Könyvtár 
 

  

 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12739/14479
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12771/14510
https://www.facebook.com/budapestmindenkie/posts/202417774583891
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MACZELKA Árpád: „A kulturális örökség első számú, autentikus, forrásértékű megosztóivá váljanak”- 

Helyzetkép a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia könyvtári ágazatának végrehajtásáról 

Szolgáltatásfejlesztés keretében a Könyvtári Intézet munkatársainak és külső szakértők munkájának 

köszönhetően alakították ki a Konyvtarak.hu weboldalt, amelynek első számú célja a könyvtárak társadalmi 

beágyazódásának növelése, a felhasználók és a könyvtárak közötti interaktív kapcsolat több szálon történő 

létrehozása, elmélyítése. 

A webarchiválás keretében tematikus oldalakat hoztak létre, melyeket már bemutattunk több alkalommal is. A 

Rákóczi emlékévhez kapcsolódó oldal itt tekinthető meg.   

Harmadik elemként, közgyűjteményi könyvtárak pályázhattak, hogy a helyi értékekhez kapcsolódó, oktatást 

segítő tartalmakat hozzanak létre.  

Az alábbi könyvtárak nyertek a pályázaton, azaz hozhattak létre helyi tematikus gyűjteményeket. 

 
Három kreatív példa az oktatást segítő gyűjteményekre:  

 

   
Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár – Szeged:  
http://www.sk-szeged.hu/app-jatekok  

Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű 
Városi Könyvtár - Szombathely: 
http://www.bdmk.hu/editor_up2/E_tananya
gok/dukai_takach_judit_2020/index.html  

Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtár – Kecskemét: 
https://digit.kjmk.hu/kecskemeti-
iskola-es-oktatastortenet-2/  

 

Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12737/14477 

Tárgyszavak: „Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia”, webarchiválás, tematikus gyűjtemények, Rákóczi 

Emlékév, Könyvtárak.hu, online tartalomszolgáltatás 

 
 

Könyv, könyvtár, könyvtáros 2020/9. (2020.október 30.) - http://ki2.oszk.hu/3k/category/29-evfolyam/2020-9/  

konyvtarak.hu
http://rakoczi2019.webarchivum.oszk.hu/
http://www.sk-szeged.hu/app-jatekok
http://www.bdmk.hu/editor_up2/E_tananyagok/dukai_takach_judit_2020/index.html
http://www.bdmk.hu/editor_up2/E_tananyagok/dukai_takach_judit_2020/index.html
https://digit.kjmk.hu/kecskemeti-iskola-es-oktatastortenet-2/
https://digit.kjmk.hu/kecskemeti-iskola-es-oktatastortenet-2/
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12737/14477
http://ki2.oszk.hu/3k/category/29-evfolyam/2020-9/
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MÁTYÁS Melinda: „Esélyeink és kihívásaink a digitális transzformáció világában” – Networkshop – 

2020. szeptember 1-4. 

A cikk rövid összefoglalót közöl az idei online Networkshop-on elhangzott előadásokról, összegezve a nyitó 

előadásokon, a workshopon és plenáris üléseken elhangzottakat. Az összegzésből rálátást kapunk a könyvtári 

trendekre, a könyvtárakat érintő jövőbeli tervekre. A 2021. áprilisi Networkshop konferenciát Pécsre tervezik 

ismét, remélhetőleg személyes jelenléttel.   

Ízelítőül pár gondolat a cikkből … 

A befejező programon a közgyűjteményi témához kötődő előadásokkal kapcsolatban Bánki Zsolt (PIM igazgató) 

kiemelte a korszakváltás hatását a múzeumi és könyvtári szférában is: „…máshogy tekintünk a szakma 

kihívásaira, új válaszokat adunk azokra és a technológiaváltás elősegítéséhez igyekszünk biztosítani a szükséges 

feltételeket. Tapasztaljuk, hogy megváltoztak a használói szokások és elvárások. Jellemző tendencia, hogy a 

technológiai fejlődést követve a passzívabb adatszolgáltatás helyett (mint a katalógusépítés, metaadatolás) a 

jelentéssel bíró tudásszolgáltatás felé haladunk. A számítógépek számára is értelmezhető jelölőkkel való ellátás 

minőségi ugrást jelent ezen a területen, közeledik az adatok intelligens és kapcsolt szolgáltatásának a korszaka.” 

Összefoglalva a konferencián elhangzott előadások tanulsága, hogy „jelen állás szerint megvan az a szellemi tőke, 

hogy új szolgáltatásokká váltsuk az összegyűjtött adatokat. Ennek megvalósításához pénz, illetve fenntartói 

támogatás is szükséges…” 

Bővebben: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00331/pdf/EPA01367_3K_2020_09_014-020.pdf 

A Networkshop 2020. lementett előadásai megtekinthetők a TEAMS-ben, az alábbi mappákban: 
https://univpecs.sharepoint.com/sites/lib/LIBMINDENKI/Networkshop2020 
 

 
 

Tárgyszavak: Networkshop konferencia, könyvtári trendek, digitalizáció, technológia, megváltozott használói 

szokások 

 

GYURICZA Andrea: „Vagyunk, mint a kő, vagy létezünk, mint az ember?” – könyvajánló 

 

 
 

Könyvtári (?) problémák / Monok István. 
Budapest : MTA KIK, 2020. – 272 p. ; 24 
cm  
41(116) Új sorozat. 
 

 

Összességében miről is szól a kötet? A közgyűjtemények kialakulásáról, szerepéről. A könyvtárosok feladatairól, 

képzéséről. A változó környezethez és világhoz való alkalmazkodásról. Az elmúlt évtizedekben elvégzett 

https://epa.oszk.hu/01300/01367/00331/pdf/EPA01367_3K_2020_09_014-020.pdf
https://univpecs.sharepoint.com/sites/lib/LIBMINDENKI/Networkshop2020
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feladatokról, elért célokról, félbe maradt projektekről, felmerült kihívásokról. Az intézményi 

együttműködésekről. A könyvtárügyben zajló aktuális eseményekről, problémákról, a könyvtárszakma 

kormányzat és társadalom általi megítéléséről és jövőjéről. Szól egyéni, csoportos, intézményi, politikai és üzleti 

érdekekről. És talán benne van az az alázat is, ahogy a magyar könyvtárosok dolgoznak a határokon innen és túl, 

hogy közkincsé tegyék az állományukat rendszerezés, katalogizálás, esetleg digitalizálás révén. Monok István 

egyszerre jeleníti meg a múltat, a jelent és a jövőt. Megtudhatunk kulisszatitkokat, és a kötetből nem maradtak ki 

a tőle megszokott (rajz)filmes, sorozatos, könyves utalások, irodalmi idézetek, latin kifejezések sem. Talán kicsit 

több is ez a könyv, mint aminek látszik. Minden említett projekt, felhozott példa, félszavas utalás mögött egy 

külön történet lakozik.  

Bővebben: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00331/pdf/EPA01367_3K_2020_09_038-041.pdf 
 

Tárgyszavak: könyvtári kiadvány, könyvajánló, könyvárügy, Monok István 

 

 
 

Könyvtári Figyelő 2020 / 3. (Megjelent: 2020. október 22.) -  http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/ 

 

BÓDOG András: Könyvtárak a koronavírus-járvány idején – Pandémia és infodémia  

A rendkívül alapos és átfogó cikkben a Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos információkat gyűjtötte össze a 

szerző. A járvány kitörése és terjedése Kínában, az álhírek kezelése a Kínai Népköztársaság részéről adja a 

tanulmány első fejezetét. A következő fejezet a Covid-19 terjedésével foglalkozik a világban, és azok könyvtárra 

gyakorolt hatásával (Ázsia, Olaszország, Franciaország, Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság). A hazai 

könyvtári intézkedések – Könyvtári Intézet tájékoztató tevékenysége a pandémia első hullámának időszakában 

fejezetben hasonlóan az előző fejezetekhez időrendben felsorolja az intézkedéseket, a szolgáltatások átalakulását. 

A könyvtári szolgáltatások átalakulásával a pandémia idején, nemzetközi kitekintéssel külön fejezet foglalkozik. 

Külön a szociális funkciók átalakulásával (ami az Egyesült Államokban nagyon hangsúlyos) és az online 

könyvtári szolgáltatások előtérbe kerülésével. Ennek a fejezetnek az összefoglalása röviden, hogy „ .. a jelentősen 

megnövekedett igény és a kényszerhelyzet elősegítette a digitális szolgáltatások gyors fejlesztését. A 

válsághelyzetre adott megoldások minden másnál jobban alátámasztották az évtizedek óta zajló digitalizálási 

folyamatok létjogosultságát. Bebizonyosodott, hogy a műszaki infrastruktúrát még jobban meg kell erősíteni.” 

Az infodémiával külön fejezet foglalkozik, az álhírek özönével, mely leginkább a világhálón terjed, és a 

könyvtárak szerepével, mely már egy ideje igyekszik megfékezni a jelenséget a korrekt és megbízható források 

közzétételével és promotálásával.  

Mivel a cikk a 2020. augusztusi állapotokat tartalmazza, előrevetítve a következő (jelenlegi) hullám 

elkerülhetetlenségét, a jelenlegi helyzetre még nincs rálátással, tehát a végső tapasztalatok levonása még hátravan 

nemzetközi és hazai szinten egyaránt. A cikkhez 6 oldalas bibliográfia tartozik, mely a téma feldolgozása iránt 

érdeklődőknek kiváló forrásjegyzék.  

A tájékoztató munkát segítendő alapvető források kiemelve: 
 

Infodémiával kapcsolatos tanácsadás, irányelvek – WHO Information Network for Epidemics – EPI-

WIN – https://www.who.int/teams/risk-communication 

Magyarországon az Operatív Törzs által felügyelet – koronavirus.gov.hu 

Segítség a könyvtárak újranyitási terveihez az ALA honlapon – Planing for reopening resources: 

http://www.ala.org/advocacy/planning-reopening-resources 

https://epa.oszk.hu/01300/01367/00331/pdf/EPA01367_3K_2020_09_038-041.pdf
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/
https://www.who.int/teams/risk-communication
koronavirus.gov.hu
http://www.ala.org/advocacy/planning-reopening-resources
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Bővebben: http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/13441/ 
 

Tárgyszavak: nemzetközi kitekintés, Covid-19, pandémia, infodémia, álhírek, szolgáltatásfejlesztés, 

információforrás 

 

FARKAS Ferenc: A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt keretében megvalósult 

„Az én könyvtáram” program eredményei  

EFOF és VEKOP kiemelt uniós pályázat keretében valósult meg a közkönyvtárak fejlesztését szem előtt tartó 

program, melyről egy teljes körű beszámoló olvasható a cikkben. A fejlesztések 2017. februártól 2020. január 

végéig tartottak. Az olvasás és digitális írástudás fejlesztését, az igény alapú szolgáltatásfejlesztést, a módszertani 

kiadványok és programok megvalósítását célul tűző projektek országos hatáskörűek, minden megye, és több 

város vett részt a megvalósításban.  

A módszertani fejlesztések eredményeit az alábbi kötetek tartalmazzák, melyek megtalálhatók könyvtárunkban: 

 Módszertani kötetek 1-4 

 Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben 

 A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése 

 Szövegértés fejlesztése a könyvtárban 

 Digitális kompetencia-fejlesztés a könyvtárakban 

 Együtt az olvasóvá nevelésért! – tanulástámogató foglalkozások ajánlása 

 Módszertani kötetek 5-8. 

 Digitális írástudást fejlesztő könyvtári mintaprogramok 

 Szövegértést fejlesztő könyvtári mintaprogramok 

 Olvasásfejlesztő könyvtári mintaprogramok 

 Könyvtárhasználat-információkeresést fejlesztő könyvtári mintaprogramok 

 E-tanulmányok – Az én MódszerEm tanulmánykötet 
 

 
   

Bővebben: http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt-kereteben-megvalosult-az-

en-konyvtaram-program-eredmenyei/ 

A kiadványok online elérése (pdf): 
http://www.azenkonyvtaram.hu/kiadvanyok;jsessionid=7A25355DDA4FACBE5A32DC068DD62680 

 

http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/13441/
:%20http:/ki2.oszk.hu/kf/2020/10/a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt-kereteben-megvalosult-az-en-konyvtaram-program-eredmenyei/
:%20http:/ki2.oszk.hu/kf/2020/10/a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt-kereteben-megvalosult-az-en-konyvtaram-program-eredmenyei/
http://www.azenkonyvtaram.hu/kiadvanyok;jsessionid=7A25355DDA4FACBE5A32DC068DD62680
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Tárgyszavak: EFOP, VEKOP, FSZEK, pályázat, projekt beszámoló, közművelődési könyvtár, könyvtári 

kiadvány, primer kutatás, z-generáció, jó gyakorlatok 

 

RADÓ Rita: A norvég csoda nyomában – avagy hogyan jött lére az első elektronikus nemzeti könyvtár 

Európában 

„Norvégia nemzeti könyvtára az elsők között ismerte fel, hogy a könyvtári gyűjtemények és a digitális technikák 

közötti kapcsolat új szakaszba lépett. A legfontosabb kérdés már nem az, hogy a felhasználók digitális 

kommunikáció útján hozzáférjenek a katalógusokhoz, hanem sokkal inkább az, hogy a gyűjtemények tartalmát 

elérhetővé tegyék az interneten keresztül. Az európai nemzeti könyvtárak közül a norvég nemzeti könyvtár 

elsőként valósítja meg gyűjteményének teljes digitalizálását. … A megoldáshoz műszaki/technikai, pénzügyi és 

jogi feltételeknek egyszerre kell teljesülniük.” A cikk bepillantást enged ennek a folyamatnak egyes állomásaiba, a 

dokumentumok és együttműködések létrejöttébe, hangsúlyozva, hogy mindez a kormányzat bőkezű támogatása 

nélkül nem tudna megvalósulni.  

Bővebben: http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/a-norveg-csoda-nyomaban-%e2%80%93-avagy-hogyan-jott-letre-az-elso-elektronikus-

nemzeti-konyvtar-europaban/ 

Nasjonalbiblioteket - https://www.nb.no/ 

 
 

Tárgyszavak: Norvég Nemzeti Könyvtár (Nasjonalbiblioteket), digitalizálás, stratégia, tájékoztatási forrás 

 

KÖNYVSZEMLE – NÉMETH Márton könyvismertetése 

 
AGOSTO, Denise, E.(ed.). Information Literacy and Libraries in the age of 
fake news. Santa Barbara: Libraries Unlimited, cop. 2018. 
 

„A tanulmánykötet megszületését a 2016-os amerikai elnökválasztás kapcsán tapasztalt 
jelenségek ihlették. Az Egyesült Államokban drámai módon merül fel az információs 
műveltség hiányát kiaknázó manipuláció ereje, ugyanakkor élesen jelentkeznek a 
könyvtárak munkáját, tágabb értelemben véve társadalmi küldetését érintő kihívások 
is…. A tanulmánykötet számos fontos szakmai erénnyel bír. Megfelelő arányt alakít ki a 
hamis hírek és az információs műveltség viszonya, különféle, a könyvtárakat érintő 
társadalomelméleti dimenziók felvázolása, illetve a gyakorlati teendőket felvillantó 
esettanulmányok között.”  
A kötet megtalálható a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban. 

Bővebben: http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/informacios-muveltseg-es-a-konyvtarak-a-hamis-hirek-korszakaban/ 
 

Tárgyszavak: könyvajánló, információs műveltség, fake news/ álhírek, tájékoztatás 

 
 

Külföldi folyóirat figyelő – REFERÁTUMOK  
http://ki2.oszk.hu/kf/wp-content/uploads/2020/10/2020_3_Referatumok.pdf 
 

 

http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/a-norveg-csoda-nyomaban-%e2%80%93-avagy-hogyan-jott-letre-az-elso-elektronikus-nemzeti-konyvtar-europaban/
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/a-norveg-csoda-nyomaban-%e2%80%93-avagy-hogyan-jott-letre-az-elso-elektronikus-nemzeti-konyvtar-europaban/
https://www.nb.no/
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10/informacios-muveltseg-es-a-konyvtarak-a-hamis-hirek-korszakaban/
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CLEMENS, Annika: Digitalia utlan ökar kraftigt. In: Biblioteksbladet. – 105. (2020) 4., p.8. 

Jelentősen nő Svédországban a digitális kölcsönzés mennyisége 

A felsőoktatási könyvtárakban a digitális előfizetéses források (könyvek, folyóiratok) használatának mintegy 

10%-os növekedése volt megfigyelhető. Kérdéses, hogy ez a trend az Elsevir kiadói konszernnel kötött 

szerződés felbontása után is tovább érvényesül-e majd 2020-ban. A felsőoktatási könyvtárakban fizikai hordozón 

megjelent dokumentumok száma 3 millióval lett kevesebb 2015 óta, míg 2019-ben 15,7 millió e-cím volt 

elérhető. 2019-ben a felsőoktatási könyvtáraknak összesen 12,6 millió látogatójuk volt. Ez a szám stagnálást 

mutat, a korábbi években viszont a látogatottság terén enyhe csökkenés volt tapasztalható a növekvő hallgatói 

létszám ellenére.  
 

Tárgyszavak: Svédország, egyetemi könyvtárak, állományalakítás, könyvtárhasználat, digitális tananyagok 

 

DUCAS, Ada, MICHAUD-OYSTRYK, Nicole, SPEARE, Marie: Reinventing ourselves: new and 

emerging roles of academic librarians in Canada research-intensive universities. In: College & research 

libraries. 81.(2020) 1., p. 43-65. 

Hogyan találjuk fel (újra) magunkat? Új könyvtárosi szerepkörök a kanadai kutatóegyetemeken 

Kanadában 15 kutatóegyetem működik, amelyeket 3 állami finanszírozó ügynökség támogat. Az egészségügyi 

kutatásokat támogató ügynökség már 2008-ban előírta, hogy az általa támogatott kutatásokon alapuló cikkek 

végleges, lektorált kéziratait a megjelenést követő egy éven belül hozzáférhetővé kell tenni. Ezt 2015-ben a 

műszaki- és társadalomtudományi kutatásokra is kiterjesztették.  

2017-ben felmérés volt ezen egyetemek könyvtárosai között. A kérdőívet a célcsoport 27%-a töltötte ki, azaz 

205 fő. Az eredmény: a kutatástámogatás területei között, az információkeresés és a szakirodalom áttekintésében 

való közreműködés volt a legnépszerűbb szolgáltatásuk. Ezt követte a pályázati konzultáció, szakirodalmi 

szemlék összeállítása, és a bibliometriai szolgáltatás és adatkezelés. Az oktatás és képzés területén, a 

hagyományos bibliográfiai ismeretek átadásán túl a könyvtárosok részt vettek a térinformatikai oktatásban, 

szerzői jogi képzést tartottak és az alternatív publikálási modellek (pl. nyílt hozzáférés) is nagy figyelmet kaptak.  

Ugyanakkor a könyvtárosoknak az alábbi területeken van szükségük továbbképzésre: adatgondozás, statisztikai 

és kvantitatív módszerek, bibliometriai eszközök és módszerek, szövegbányászat, adatok kezelése és digitális 

jogok menedzselése. 
 

Tárgyszavak: egyetemi könyvtár, Kanada, primer kutatás, könyvtáros hivatás változása, oktatás- és 

kutatástámogatás, szolgáltatások, trendek 

 

ZEMSKOV, A. I.: Sovremennye bibkioteki i budušee naučnyh kommunikacij. In: Naučnye i 

tehničeskie biblioteki. – (2019) 11., p.3-16. 

A modern könyvtárak és a tudományos kommunikáció jövője 

A Springer Nature kiadó által 2018-ban végzett kutatás azt vizsgálta, hogyan hat az utóbbi évek gazdasági és 

kulturális átalakulása a felsőoktatási és tudományos könyvtárakra, ezen belül a fenntartó és a könyvtáros 

viszonyára. 

60 ország 770 válaszadójának és 20 egyéni interjújának eredménye (un. Fehér Könyvben közzétéve) a következő: 

- A könyvtárak fő probléma, hogy a miként hangolják össze a korlátozott költségvetést, a hallgatók és az oktatók 

növekvő információigényével. 

- A kiadások indoklásához megalapozott döntések kellenek, melyhez a statisztikai adatok elemzése szükséges. 

- A kiadókkal folyó együttműködéshez rugalmas modellek szükségesek. 

- A szerepek és az elismerés problémája főleg az egyetemi könyvtárakban érzékelhető. 

- A proaktív könyvtár egyenjogú partner… 

- Mivel a gyarapítási politika irányát az oktatók határozzák meg, érdekeiket mindenképpen figyelembe kell venni. 

- A könyvtáros kompetenciákkal szembeni elvárások nőnek. 
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- Bővíteni kell a könyvtáros ismereteket (digitális kutatási, archiválási módszerek, szöveg- és adatbányászat) 

- Discovery rendszerek bevezetésére van igény (ez egyelőre illuzórikus). 

- Alapfeladattá vált a nyílt hozzáférés népszerűsítése. 

- Új együttműködési terület lehet a hallgatók megismertetése a kiadói forrásokkal… 

- A kiadók segítsék a kutatókat… 

White Paper: https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/16719472/data/v4 
 

Tárgyszavak: Springer Nature, egyetemi könyvtár, primer kutatás, kiadói együttműködés, állományalakítás, 

beszerzés 

 
 

 

 

 
 

 

 

MAWHINNEY, Tara: User preferences related to virtual reference services in an academic library. In: 

The journal of academic librarianship. – 46. (2020) 1., 102094 

A virtuális referenszszolgáltatással kapcsolatos használói preferenciák egy felsőoktatási könyvtárban 

A cikk a virtuális referensz szolgáltatásokkal kapcsolatos használói vizsgálatról számol be. A könyvtárnak küldött 

e-mailek, a kapcsolattartó könyvtárosnak küldött e-mailek, a chat-es üzenetek, és a szöveges üzenetek közötti 

preferenciákat vizsgálták. A könyvtár jelenleg elérhető virtuális szolgáltatásai közül egyértelműen a chat-es 

szolgáltatást preferálták a használók, kiemelve a valós idejű, párbeszéd jelleget. Általában kevéssé használták az e-

mailt a válaszadási idő és a formális jelleg okán, ugyanakkor nagyra értékelték a kapcsolattartó könyvtárosukkal 

való kommunikációban a személyességet és a szakmai színvonalat, amit a könyvtáros szakértelme biztosít. Ez a 

kisebb kutatás segítség lehet a virtuális szolgáltatások továbbfejlesztésében is. 
 

Tárgyszavak: egyetemi könyvtár, primer kutatás, virtuális szolgáltatások, használói igények 

 

BULLER, Ryan F.: An analysis of „Request It” print delivery service in the Alma Library Management 

Sistem and its impact on physical browsing in a midsized private academic library. In: Collection 

management. 45. (2020) 1., p. 87-98 

Az ALMA integrált rendszerben elérhető dokumentumkikérő szolgáltatás vizsgálata és hatása a fizikai 

böngészésre egy közepes méretű, magánkézben lévő felsőoktatási könyvtárban 

A Denveri Egyetem könyvtára két évig tartó felújítási munkálatai alatt a zárva lévő intézmény állományát 

távraktárba helyezték el. A változó használói igények miatt (tanulószobák, tágasabb terek) döntés született arról, 

hogy a gyűjtmény közel felét ebből a távraktárból fogják szolgáltatni hosszabb távon. Ugyanakkor az egyetemi 

polgárok részéről igény, hogy a polcokon böngészni lehessen, hiszen a releváns irodalmat gyakran a polcokon, a 

kézbevételt követően ily módon találják meg. A szabadpolcra való kiválasztás kritérimai a következők voltak: a 

mű ne legyen 30 évnél régebbi, legalább két kölcsönzéssel rendelkezzen az integrált rendszer bevezetése óta, 

legyen illusztrált.  

A felújítás alatt Request It néven indult dokumentumkérő szolgáltatás nagyon népszerű volt, így a 

visszaköltözést követően is megtartották.  

https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/16719472/data/v4


9 
 

Az ALMA Design Analytics modullal megvizsgálták a könyvtár szabadpolcos állományát, a használók 

dokumentumválasztási szokásait, mely hozzásegített a használói szokások jobb megértéséhez. Az eredményeket 

röviden mutatja be cikk, ugyanakkor rávilágít arra a fontos tényre, hogy a használói szokások megismerése az 

alapja a későbbi szolgáltatásfejlesztésenek.  
 

Tárgyszavak: egyetemi könyvtár, Denver, felújítási munkák, ALMA integrált rendszer, használói szokások, 

távraktár 

 

HANZ, Katherine, KINGSLAND, Emily Sarah: Fake or for real? A fake news workshop. In: Reference 

services review. – 48.(2020) 1., p. 91-112. 

Igaz vagy hamis? Egy álhír-workshop 

A kanadai McGill Egyetem könyvtárosait 2017 nyarán felkérték arra, hogy az egyetem középiskolások 

nemzetközi csoportjának rendezett kéthetes nyári táborában 90 perces könyvtári órákat tartsanak. A szerzők 

szabad kezet kaptak a tematikát illetően: a kérdés aktualitása miatt végül úgy döntöttek, hogy az álhírek köré 

szervezik a workshopokat. A játékos képzés annyira sikeresnek bizonyult (a diákok 86%-a jónak vagy kitűnőnek 

minősítette, és a kéthetes tábor legjobb rendezvényének értékelték), hogy a következő két évben további 18 

alkalommal megismételték a különböző használók (hallgatók, oktatók, személyzet, öregdiákok, újságírást 

tanulók, politológushallgatók, kommunikáció szakosok, könyvtároshallgatók, helyi középiskolások) számára. A 

cikk konkrétan bemutatja a gyakorlati megvalósítást, bepillantást enged a kérdéstípusokba, a tematikába.  
 

Tárgyszavak: egyetemi könyvtár, Kanada, workshop, felhasználók képzése, fake news, jó gyakorlat 
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