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Tanulmányút
Finnországban
a Leonardo-program
keretében
2005. augusztus 1. és 7. között

Az Európai Unió Leonardo da Vinci Programjá-
nak keretén belül 2005 augusztusában került sor
a finnországi tanulmányútra. Az elsõ két tanul-
mányútról Simon Ferenc1 és Endrész Katalin2

már korábban beszámolt.
A magyarországi felsõoktatási könyvtárakban

is egyre sürgetõbb feladattá vált az olvasók kép-
zésének korszerûsítése. A gazdaságban végbe-
menõ gyors szerkezetváltás, a távoktatás hazai
elterjedése és a bolognai rendszerû felsõoktatás
bevezetése szükségessé teszi, hogy a szakembe-
rek képesek legyenek az önálló ismeretszerzés-
re. A szakirodalmi információszolgáltatás az
elektronikus dokumentumok megjelenésével
összetetté és differenciálttá vált. A hallgatóknak
meg kell ismerniük a katalógusok, központi szol-
gáltatások, bibliográfiai és teljes szövegû adat-
bázisok teljes rendszerét.

A tanulmányút színhelyei a kuopiói és hel-
sinki egyetemi és városi könyvtárak voltak. A
választást az indokolta, hogy elõzetes ismerete-
ink alapján Finnországban a számítógépes könyv-
tári szolgáltatások logikusan felépítettek és jól
kidolgozott tervek alapján szervezettek. A láto-
gatások során elõadásokat hallgattunk a könyv-
tári szolgáltatások rendszerérõl és a használó-
képzésrõl.

A kuopiói egyetem mindhárom karának önál-
ló könyvtára van. Az orvosi kar és a kórház közös

könyvtárral rendelkezik. Ezeken kívül még a
környezetvédelmi és munkavédelmi kutatóinté-
zet könyvtára segíti az oktatómunkát. A tanított
szakok: biológia, környezetvédelem, gazdálko-
dás, információtechnológia, egészségtudomány,
gyógyszerészet, táplálkozástudomány, háztartás-
ökonómia és orvostudomány.

A reprezentatív mûemlék palotában elhelye-
zett Helsinki Egyetemi Könyvtár elsõsorban
nemzeti könyvtári feladatot lát el. Emellett az
egyetemi könyvtárak szolgáltatásainak koordiná-
lásában is jelentõs szerepet tölt be. A belvárosi
egyetemi negyedben a bölcsészkar épületei és
könyvtárai találhatók. A központi hallgatói
könyvtár nagy példányszámban biztosítja az alap-
vetõ tankönyveket, jegyzeteket. A könyvtárat
mozgólépcsõ köti össze az impozáns méretû
egyetemi könyváruházzal. A könyvtár bõvítéseként
készült el az Alexandria tanulási centrum, ahol az
elektronikus szakirodalmi szolgáltatásokat vehetik
igénybe a hallgatók. Ezen kívül valamennyi kar
rendelkezik önálló szakkönyvtárral, közülük a jogi
kar könyvtárát látogattuk meg. Itt található az Eu-
rópai Dokumentációs Központ is.

További három campus található még a vá-
rosban, a természettudományi, az orvosi és az
alkalmazott tudományi. Mi ez utóbbi, a Viikki
Campus információs központját látogattuk meg.
Oktatott szakok: biológia, biotechnológia, öko-
lógia, környezetvédelem, élelmezéstudomány,
háztartás-ökönómia, gyógyszerészet, mezõgazda-
ság, erdészet és közgazdaság. Az ötszintes, össze-
sen 11 000 m2-es könyvtárban helyet kapott a
városrész közkönyvtára is. A kör alaprajzú épü-
let üvegborítása hõcsapdaként mûködik, és na-
gyon impozáns látványt nyújt. A helyiek koro-
nának becézik. A korona a campus bejárata.
Három kisebb télikert is fokozza az olvasók
komfortérzetét.

A finn egyetemi könyvtárakra jellemzõ, hogy
azok a tanulás színterei. A hallgatók szíveseb-
ben dolgoznak ki egy tételt vagy dolgozatot
könyvtári környezetben, ahol számtalan kézi-
könyv, lexikon, szótár segíti munkájukat. A tan-
anyag jelentõs része elõfizetett szakirodalmi
adatbázisban található. Ezeket a könyvtár és a

1 Simon Ferenc: Az Európai Unióról szóló tájékoztatás és
az olvasók képzése. In: Könyvtári Levelezõ/lap 2004.
november, p. 22–26.

2 Endrész Katalin: A könyvtári felhasználók képzésének
tanulmányozása az Európai Unió országaiban. In: Könyv-
tári Levelezõ/lap 2005. augusztus, p. 32–36.
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tanulási centrumok gépein érhetik el a hallgatók.
A könyvtárak berendezése, paravánokkal, térel-
választókkal leválasztott olvasói férõhelyei a
zavartalan munkát biztosítják. A képzés számára
jól felszerelt tantermek állnak rendelkezésre.
Jellemzõ megoldás az olvasóterem egy részének
üvegfallal való leválasztása. Ez a tanórákon kí-
vül az olvasóterem zajmentes övezete. A kiegé-
szítõ szolgáltatások, büfé, pihenõhely is azt cé-
lozzák, hogy a hallgató hosszabb idõt tölthessen
a könyvtárban.

A nagyon gazdag elektronikus dokumentum-
források mellett is magas a nyomtatott és audi-
ovizuális dokumentumok kölcsönzésének száma,
körülbelül 70–80 évenként és olvasónként. Ezért
mind az egyetemi, mind a közkönyvtárakban
önkölcsönzõ rendszer mûködik.

Az általunk látogatott felsõoktatási könyvtá-
rakban a személyi ellátottság kedvezõ, százöt-
ven hallgatóra jut egy könyvtári személyzet.
(Ebbe nem számoltam bele a Helsinki Egyetemi
Könyvtár személyzetét, mert ez elsõsorban nem-
zeti könyvtári funkciót lát el.) Talán ez az egyik
magyarázata annak, hogy sok idõt tudnak fordí-
tani a használóképzésre és a szolgáltatások kor-
szerûsítésére. A könyvtárak személyzete diffe-
renciált. Megtalálható a könyvtáros mellett az
informatikus szakember, a könyvtári asszisztens,
a technikus, a titkárnõ és az oktatott szakok
képviselõje.

Az egyetemi könyvtárak
számítógépes szolgáltatásai

Finnországban a tudományos és szakkönyv-
tári ellátásban a fõiskolai és egyetemi könyvtá-
raknak fontos szerepük van. Több szakterületen
országos központi könyvtári feladatot látnak el.
A Helsinki Egyetemi Könyvtár egyúttal nemzeti
könyvtári szerepet is betölt. A gazdasági szféra
könyvtárai is számítanak a felsõoktatási könyv-
tárak szolgáltatásaira, mint megrendelõk. Mind-
ezek magyarázzák, hogy a felsõoktatási könyv-
tárak munkatársaiban elég korán megfogalma-
zódott a modernizáció iránti igény. 1974-ben
kezdõdött el az országos közös katalógus létre-
hozásának tervezése és a nemzetközi szabványo-
kon alapuló számítógépes adatcsere-formátum,
a FINMARK kidolgozása.

A Finn Tudományos Könyvtári Számítógé-
pes Csoport 1974-ben látott hozzá az egyetemi

könyvtárak számítógépesítési stratégiájának ki-
dolgozásához.3 Célkitûzésük a számítógépes há-
lózat kiépítése, a központi szolgáltatások fejlesz-
tése és az integrált könyvtári rendszer bevezeté-
se. Az egyetemi könyvtárak maguk döntöttek az
egységes szoftver bevezetése mellett. Ennek szá-
mos elõnye mutatkozott. Egységes igény fellé-
pése esetén a fenntartónál könnyebb elérni a
tárgyi és személyi feltételek biztosítását. A
fenntartó számára is olcsóbb az egységes gép-
park és az egyszeri szoftverbeszerzés lebonyolí-
tása. A rendszer gyártójával szemben közösen
lehet fellépni a szükséges fejlesztések igényével.
A könyvtárak munkatársainak azonos ismeret-
anyagot kell elsajátítaniuk. Az egyes munkate-
rületeken dolgozó kollégák konzultálhatnak egy-
mással. Bár léteznek helyi sajátosságok, a fel-
használó azonos minõségû szolgáltatást kap min-
den könyvtárban. Az olvasó által elsajátított kész-
ségek kamatoztathatók valamennyi egyetemi
könyvtárban. Általánosan érvényes kézikönyve-
ket lehet kiadni.

A számítógépes csoportra nagy felelõsség
hárult, mivel az egész egyetemi könyvtári háló-
zat jövõjérõl kellett döntenie. Ezért a csoport két
éven keresztül elemezte és tesztelte a forgalom-
ban lévõ és elsõ látásra megfelelõnek tûnõ in-
tegrált könyvtári rendszereket. Végül a VTLS
(Virginia Tech Library System) mellett döntöt-
tek. Létrejött a finn egyetemi könyvtárak integ-
rált számítógépes hálózata, a LINNEA.

A VTLS rendszer fejlesztése abbamaradt, ezért
a kilencvenes évek végén új, harmadik generáci-
ós rendszert kellett választani. Hetven könyvtá-
ros és informatikus kétéves tesztjeinek eredmé-
nyei alapján a Voyager nevû szoftver mellett
döntöttek. Öt hónap alatt mind a huszonnégy
adatbázis adatait áttöltötték az új rendszerbe.
Közös katalógusuk a LINDA, amely az egyete-
mi és nemzeti könyvtár mellett a parlamenti
könyvtár, a statisztikai hivatal könyvtára és a
nemzeti tároló könyvtár katalógusát is tartalmaz-
za. A rendszer lehetõvé teszi a legkülönfélébb
összetételû közös katalógusok kialakítását. A
MANDA a közkönyvtárak, a HELKA a helsinki

3 SOINI, Antti: LINNEA – a finn egyetemi könyvtárak
integrált számítógépes hálózata (ford. Sonnevend Péter)
In: Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás. 38. évf. 7. sz.
(1991), p. 271–275.
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egyetemi és campus könyvtárak, a KUOPUS a
kuopiói egyetemi és városi könyvtár közös kata-
lógusa.

A katalógus szolgáltatásait a nemzeti bibliog-
ráfia rendszere teszi teljessé. A Finn Nemzeti
Bibliográfia, a FENNICA a mi nemzeti bibliog-
ráfiánkhoz hasonlóan a Finnországban kiadott
mûveken túl a finn szerzõk tollából született és
a Finnországgal kapcsolatos irodalmat regiszt-
rálja. A könyvek adatait 1488-tól, a térképekéit
1967-tõl, az audiovizuális dokumentumokéit
1981-tõl tartalmazza. (http://fennica.linneanet.fi)

Az ARTO (index of articles) adatbázis hét-
száz finnországi folyóirat cikkeinek adatait tar-
talmazza 1990-tõl. Ha a cikk teljes szövege el-
érhetõ, akkor a rekord tartalmazza a tanulmány
linkjét is. Ezek egy része licencköteles, ezért csak
beíratkozott olvasók számára elérhetõ.

A VIOLA a hangfelvételek (1901-tõl) és
zenemûvek (1977-tõl) nemzeti bibliográfiája. Szer-
zõ, cím, elõadó és kezdõsor alapján lehet keresni.

A Finn Elektronikus Könyvtár (FinELib) je-
lentõs mennyiségû tudományos szakirodalmat
tartalmaz. Több mint húsz folyóirat-adatbázis
kb. 14 500 folyóirattal, köztük az általunk is
ismert EBSCO adatbázisok; tíz bibliográfiai
adatbázis, köztük az általunk ismert Web of
Science, továbbá hét tudományos kiadó elekt-
ronikus könyvei, enciklopédiák, lexikonok,
szótárak. A felsõoktatási, kutatóintézeti könyv-
tárak és a városi könyvtárak konzorciuma a
nemzeti könyvtár vezetésével és az Oktatási
Minisztérium anyagi támogatásával közösen
fizeti elõ az adatbázisokat. Értelemszerûen az
olvasók csak ezekben a könyvtárakban vehe-
tik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

A szakirodalmi adatbázis elõállítása a vilá-
gon mindenütt költséges dolog. Ezeknek a szol-
gáltatása az interneten szabadon nem lehetsé-
ges, hisz valakinek meg kell fizetnie a költsé-
geit. A könyvtárak költségvetésének kell al-
kalmasnak lennie arra, hogy ezeket a szolgál-
tatásokat megvásárolják és közvetítsék olva-
sóiknak, akár ingyenesen, akár térítéses szol-
gáltatásként. Nem indokolja semmi sem, hogy
egy dokumentumot nyomtatott formában a
könyvtár szolgáltasson, elektronikus formában
pedig valami más intézmény. A finn olvasók
elfogadják azt a tényt, hogy a FinELib könyv-
tári szolgáltatás, és bemennek a könyvtárba,
hogy igénybe vegyék.

A fenti szolgáltatásokat az olvasók egysé-
ges keresõfelületen keresztül érik el. Ez a Nelli
portál, azaz National ELectronic Library
Interface. Ez a MetaLib és SFX technológián
alapul. A MetaLib portálként funkcionál. Kö-
zös kaput biztosít a könyvtári katalógusokhoz,
bibliográfiai és teljes szövegû adatbázisokhoz,
függetlenül attól, hogy az adott információ
ingyenes-e vagy licencdíjas. Alkalmas többfé-
le karakterkészlet, adatformátum (XML,
HTML), protokoll (Z39.50, HTTP, ALEPH),
gyûjtemény (katalógus, bibliográfia, archívum)
és  rekordformátum (MARC, Dublin Core) ke-
zelésére. A MetaLib lehetõvé teszi az olvasók
számára, hogy az adatforrások kiválasztásával
személyre szabott saját keresõfelületet alakít-
sanak ki. Továbbá a Nelli portálon keresztül
csak tudományos és ellenõrzött információhoz
jut az olvasó, ellentétben a webkeresõkkel,
amelyek válogatás nélkül keresnek bármilyen
internetes forrásban. A portál szolgáltatása
még, hogy segíti az olvasót dolgozatírás köz-
ben a hivatkozások készítésében. Az adatbázis
bibliográfiai adataiból tíz–húsz különbözõ stí-
lusú hivatkozást képes elkészíteni word doku-
mentumban. A rendszer statisztikát is készít
az adatforrások használatának gyakoriságáról,
ezzel segítve a döntéselõkészítést a vezetés
számára.

Használóképzés az egyetemi
könyvtárakban

Az egyetemeken korán felismerték az olva-
sók képzésének szükségességét. Az információ-
keresés képességének kialakítására szükség van
a tanulmányok, iskolák elvégzéséhez, a munkás
életben, legyen ez szellemi tevékenység vagy
állandóan megújuló ismereteket követelõ, igé-
nyes szakmunka. Továbbá szükséges az élet-
hosszig tartó tanulás során, annál inkább, mivel
a felnõttkori tanulásban a kontakt órák helyett
inkább az e-learning és az önálló tanulás kerül
elõtérbe.

A Kuopiói Egyetemen 1972 óta minden elsõ-
éves hallgató részt vesz egy negyvenórás kurzu-
son. A bevezetõ három–négy órás elõadás után
a hallgatók önállóan megoldandó feladatokat
kapnak. Ezeket a tananyag és a személyes kon-
zultációk alapján oldják meg. A tananyag egy
része ma már elektronikus formátumban találha-
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tó. A konzultációt segíti az e-mail. A követel-
ményeket az Amerikai Egyetemi Könyvtárosok
Szövetségének ajánlása alapján állítják össze.4

A helsinki campusok könyvtáraiban évente ezer–
ezerötszáz szervezett tanórát tartanak finn kollé-
gáink, ahol a résztvevõk száma összesen hétezer
fölött van. A módszerek változatosak. Elõadás
és az önállóan végzendõ feladatok mellett ko-
moly szerepet szánnak a jövõben az e-learning
módszernek. A Viikki Campus könyvtárában egy
munkacsoport állítja össze a tananyagot és a
tesztkérdéseket. A munkába bevonják a tanszé-
kek képviselõit is. Az elsõéves hallgatók általá-
nos könyvtári ismereteket, kölcsönzést és kata-
lógushasználatot tanulnak. A prezentációkkal il-
lusztrált elõadásokat gyakorlati órák követik. A
második részben a hallgatók a szakjuknak meg-
felelõ információforrásokkal ismerkednek. Ezután
következnek a kezdõ és haladó kurzusok, ahol
az információkeresést tanulják és gyakorolják.
A tantárgy két kreditpont értékû. A záró tesztek
kitöltése minden hallgató számára kötelezõ. A
munkaerõpiac mai körülményei között csak az a
szakember piacképes, aki a lezárt ismereteken
túl képes az önképzésre és szakirodalom-kere-
sésre. Nem túlzás, ha azt mondjuk, a könyvtár
az életre készíti fel a hallgatókat.

Nemzeti tárolókönyvtár

A könyvek raktározása mindenütt nagy gon-
dot okoz. A ritkán olvasott könyvek tárolása
növeli a könyvtárak költségeit. A selejtezés nem

oldja meg a problémát, hisz pont a könyvtárak
feladata a dokumentumok megõrzése az utókor
számára. Finnországban a megoldást egy közös
tárolókönyvtár létesítésében látták. Ez az 1990-
es évek elején épült meg Kuopióban. Tárolóka-
pacitása harmincezer polcfolyóméter. Ez nem
egyszerû raktár. A ritkán használt, de megõr-
zésre érdemes hazai és külföldi könyvek, folyó-
iratok és audiovizuális dokumentumok a könyv-
tár állományába kerülnek. A könyvtár önálló
katalógussal rendelkezik, és biztosítja a doku-
mentumok hozzáférését a többi könyvtár szá-

mára másolat vagy könyvtárközi kölcsönzés út-
ján. Ma már a digitalizálás is szerepet játszik a
dokumentumok megõrzésében. Azonban a digi-
talizálás elsõdleges célja a dokumentumok mind
szélesebb körben való hozzáférésének biztosítá-
sa, másrészt a digitalizálás szerzõi jogi problé-
mákat vet fel. Így a tárolókönyvtár még sokáig
nem válik feleslegessé.

Összegzés

A finn könyvtárügyre jellemzõ a magas szin-
tû együttmûködés, a szolgáltatások logikus, át-
látható rendszere és az új szolgáltatások gondos,
precíz elõkészítése. A finn könyvtárosok keve-
sebb idõt töltenek az adminisztrációs munkával.
Sok idõt és energiát fordítanak viszont a
használóképzésre. Minden második ember rend-
szeresen jár könyvtárba.

A szakmai programokon túl szerencsére ju-
tott idõnk városnézésre is. Kuopióban megismer-
tük az egyedülállóan érdekes tó- és szigetvilá-
got, valamint a város fából épített mûemlék há-
zait. Helsinkiben áthajóztunk a történelmi at-
moszférát árasztó erõdszigetre, megcsodáltuk az
Alvar Aalto által tervezett, hófehér márvánnyal
borított Finlandia-palotát. Hétvégén múzeumlá-
togatásra is módunk nyílt.

A finn emberek tudatosan igyekeznek egész-
séges életmódot folytatni. A hallgatók számára a
menzán a zöldségek és a saláták ingyenesek.
Fiatalok, idõsek egyaránt kerékpároznak. Esti
sétáink során a tóparton lépten-nyomon koco-
gókkal találkoztunk. Hetven év körüli nénik,
bácsik hódoltak a northwalking nevû sportnak.
Futás helyett nagyon gyorsan gyalogolnak, mi-
közben két síbottal karjukat, hátukat is alaposan
megdolgoztatják. Állítólag nagyon egészséges.

Farkas Éva

4 Information literature competence standards for Higher
education / Association of College and Research Libraries
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/information
literacycompetency.htm


