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Köz-tér:
nyitás a használó felé

Egy könyvtár korszerûségérõl nem csak az árulko-
dik, hogy szolgáltatásainak hány százaléka érhetõ
el hálózaton keresztül, elektronikusan, hanem az
is, hogy használói milyen gyakorisággal térnek
vissza. A jó könyvtárba nem csak akkor térnek be
a látogatók, ha valamire szükségük van, majd dol-
guk végeztével távoznak, hanem minden alkalom-
mal, amikor úgy érzik. Úgy érzik, mert munkára
alkalmas, inspiráló a közeg, mert az elmélyült
kutatáshoz minden megtalálható egy helyen, mert
lehetõség van a közös munkára, vagy egyszerûen
csak jó betérni, megnézni, van-e valami újdonság.
A jó könyvtáros pedig tudja, mikor kell segíteni,
hallgatni, vagy mikor kell biztosítani az olvasó
nyugalmát.

A könyvtár azonban nem hagyhatja figyelmen
kívül a technológia fejlõdését: hagyományait meg-
tartva alkalmaznia kell az újításokat, s közben ösz-
tönöznie kell a használókat az intenzívebb együtt-
mûködésre. Ennek egyik legegyszerûbb és legha-
tékonyabb eszköze az intézmény honlapja. Segít-
ségével a használó (vagy leendõ használó) megis-
merkedhet a könyvtár küldetésével, szolgáltatásai-
val, böngészhet a hálózaton hozzáférhetõ dokumen-
tumok, adatbázisok között, felteheti kérdéseit, és
véleményt nyilváníthat. A honlap a könyvtár virtu-
ális tükörképe.

A BME OMIKK – mint a mûszaki, gazdasá-
gi és élettelen természettudományok oktatásának
és kutatásának egyik legnagyobb hazai kiszolgá-
lója – nem hagyhatja figyelmen kívül a tudomá-
nyos környezet felgyorsult információs igényét.
Ezért egy hasznos, böngészõfüggetlen (Internet
Explorer, Mozilla, Opera), gyors távoli elérhetõ-
séget és áttekinthetõséget kínáló oldal létrehozá-
sa volt a cél. Ennek érdekében mellõztük az
animációk alkalmazását, a cserélhetõ (bélyeg)ké-
peket a monitor felbontásához optimalizáltuk,
valamint letöltés elõtt jelezzük, ha nagyobb adat-
mennyiséget kínáltunk. A fõoldalon megismer-
kedhetünk a könyvtárral, annak aktualitásaival,
valamint egy többválasztásos szavazógép segít-

ségével a fejlesztések idején könnyen értékelhe-
tõ formában felmérhetjük használóink visszajel-
zéseit, megkérdezhetjük véleményüket. A színek-
kel jelölt, többszintû tartalmi hierarchiára épülõ
menüszerkezet szintén a könnyebb eligazodást
segíti. Az oldal legfontosabb szolgáltatásai, mint
az e-könyvek és folyóiratok vagy az adatbázi-
sok, több menüpontból is elérhetõk. A könyvtár
elektronikus katalógusa kiemelt helyen, keresõdo-
bozával, regisztráció nélkül, azonnali lehetõséget
kínál a böngészésre, miközben a tartalmi struktúrá-
ban definiált helyérõl is megközelíthetõ. A könyv-
tár több hagyományos szolgáltatása távolról is el-
érhetõ, mint a tájékoztatás, az olvasószolgálat, a
könyvtárközi kölcsönzés és nemzetközi másolat-
szolgálat, valamint a szürkeirodalomnak számító
egyetemi kiadványok (kutatási jelentés, beszámo-
lók) regisztrálását végzõ ISBN-iroda.

Felhasználóink igényei, valamint saját kommu-
nikációs stratégiánk alapján a legfontosabb ugró-
pontokat kijelöltük, és a menüszerkezettõl függet-
lenül egy oldalsó menüsorba helyeztük. A díjsza-
bások és a különbözõ ûrlapok mellett a hírlevél és
az eseménynaptár is kiemelt helyet kapott. Elõbbi
– a regisztrált felhasználók postafiókjában – rova-
tain keresztül tájékoztat az aktuális eseményekrõl,
a könyvtár új beszerzéseirõl. A feliratkozási ívnek
köszönhetõen lehetõség nyílhat arra, hogy a hasz-
nálók csak azokról az új beszerzésekrõl értesülje-
nek, amelyeket érdeklõdési körükben megjelöltek,
de a visszajelzésekbõl az derült ki, hogy a felhasz-
nálók szívesebben válogatnak a teljes anyagból. A
regisztrációs kérdéssor azonban nem csak egy SDI-
szolgáltatás alapja lehet, hanem tájékoztató segéd-
let a gyûjtõkör alakításához, mely megmutatja, mire
is van nagyobb igény. Az eseménynaptár elsõsor-
ban a könyvtár, valamint az egyetem kulturális
rendezvényeirõl tájékoztat, de a jövõbeni tervek
között szerepel az oktatással kapcsolatos idõpon-
tok nyilvántartása is (beíratkozás, vizsgaidõszak),
ezzel segítve a hallgatókat.

A jövõben szeretnénk saját szolgáltatásainkon
túl további hasznos linkekkel is szolgálni, melyek
segítséget nyújtanak a szakkönyvvásárláshoz, kap-
csolatot teremtenek a társintézményekkel, (mér-
nök)szakmai szervezetekkel.

Mûhely
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A legtöbb könyvtár azonban nem pusztán egy
virtuális térben létezõ entitás, hanem valós fizikai
terek sokasága. Ennek legalább annyira felhaszná-
ló-központúnak, azaz átláthatónak és könnyen ért-
hetõnek kell lennie, mint a honlapnak. Éppen ezért
biztosítani kell mindenki számára a szabad hozzá-
férést, illetve az önálló vagy közös munka lehetõ-
ségét. Mert manapság ez, a közösen épített tudás-
vagyon, az egyén lehetõségeinek kiterjesztése (web
2.0), illetve ennek könyvtári alkalmazása tartja láz-
ban a szakmát – mindez a virtuális térben. Azon-
ban a könyvtár még mindig hús-vér emberek talál-
kozóhelye, ahova olvasni mennek, vagy könyve-
kért, esetleg segítséget kérni a kutatáshoz. Ehhez
olvasótermek, szabadpolcos állományrészek, tájé-
koztató könyvtárosok kellenek, és persze az, hogy
a látogató akadálymentesen meg tudja közelíteni a
szolgáltatásokat. Ennek az akadálymentesítésnek a
keretében (2006) az épület déli homlokzatára egy
látványlift került.

Az egykori egyetemi könyvtár és a szakkönyv-
tár egyesülésekor (2001) már úgy alakították ki a
tereket, hogy minél több olvasóterem – benne sza-
badpolcos állomány – kaphasson helyet. Ekkor
készült el a Tankönyvolvasó, ahol karok szerinti
bontásban megtalálhatóak a legnépszerûbb oktatá-
si segédanyagok, a Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Olvasó, ahol külön rész foglalkozik az eu-
rópai uniós szakirodalommal. Ekkor készült el a
Természettudományi Olvasó, melynek egyik felé-
ben a legfontosabb matematikai, fizikai, kémiai,
vegyészeti és biológiai témájú szakkönyvek, másik
felében ugyanezen területek magfolyóiratai talál-
hatók. Az olvasóterem alsó szintjére került a kémia
és vegyészet kutatásához szükséges tankönyvek,
enciklopédiák, lexikonok és referáló mûvek adat-
bázisokkal kiegészített szakirodalmi ellátása. A
patinás Nagyolvasó felújításakor lehetõség nyílt egy
új olvasóterem kialakítására, melynek közvetlen
kapcsolata van a raktárral (talán eljön még az idõ,
mikor a könyvtárak raktárai megnyílnak, és nem
lesz különbség raktár és szabadpolc között).

Az elmúlt évek azonban új kihívások elé állítot-
ták a könyvtárat. A hallgatók részérõl egyre nö-
vekvõ igény mutatkozik a közös munkára. Koráb-
ban az egyetem más épületeiben, szemináriumi
szobákban, tanszéki könyvtárakban, folyosókon
rajzoltak vagy számoltak, de a hallgatói létszám
emelkedésével kiszorultak az említett helyekrõl.
Kezdetben a Sóhajok hídján dolgoztak, mely a
könyvtárat köti össze a központi épülettel, majd

birtokba vették a folyosóra elhelyezett bútorokat,
keresve a csendesebb, de beszélgetésre alkalmas
helyeket. Az igényt látva a Sóhajok hídján ma végig
asztalok és székek állnak, továbbá az aulában és a
számítógépekkel felszerelt tájékoztató szobában is
közösen dolgozhatnak a fiatalok. Míg a gépterem-
ben inkább közös kereséseket végeznek, addig a
folyosókon rajzok és számítási feladatok készül-
nek. A hallgatók azonban továbbra is keresik azo-
kat a csendes zugokat, ahol kisebb csoportban együtt
dolgozhatnak. Nem kellett sokáig várni, hogy ráta-
láljanak a pincerészen található katalógusszekré-
nyek közé elhelyezett asztalokra és székekre. Az
olvasótermek közül jelenleg a Nagyolvasó alatt
található Mûszaki Szakolvasó az egyetlen, ahol egy
nagyobb asztalnál, csendes beszélgetés mellett,
közösen oldhatják meg a feladatokat. A többi olva-
sóterem továbbra is a csendes, magányos elmélyü-
lés színhelye.

Mint a fentiekbõl is érzékelhetõ, annak ellenére,
hogy a technológia mára lehetõvé tette a kommu-
nikáció személytelen formáját, használóink számá-
ra – csatornától függetlenül – továbbra is fontos
maradt a személyes kontaktus lehetõsége. Ennek
érdekében igyekszünk minden lehetséges módon
kiszolgálni igényeiket, hogy mindenki megtalálja a
számára megfelelõ kapcsolatteremtési formát. Sze-
mélyesen, telefonon, e-mailben, valamint skype-
on igyekszünk azonnali válaszokkal szolgálni, vé-
leményüket közölhetik a honlapon vendégkönyv
formájában, vagy a szavazógépen keresztül. A
könyvtár lelkes munkatársai az iwiw-ben rejlõ le-
hetõségeket is kihasználva, személyes kapcsolat-
ként tájékoztatják ismerõseiket az aktualitásokról,
újdonságokról.

A személyes kapcsolat a mindennapi munká-
ban is elengedhetetlen. Különösen igaz ez arra a
két használói csoportra, amelyekrõl általában ke-
vés szó esik: az oktatókra, kutatókra és a könyvtá-
rak kezelõire. Az oktatók nem csak saját kutatásaik
révén, felhasználóként kerülhetnek kapcsolatba a
könyvtárral, hanem partnerei is lehetnek azoknak.
Személyes ajánlásaikkal segíthetik a gyarapítási
munkát, felhívva a figyelmet a határterületekre, az
új irányvonalakra. Hallgatóikat könyvtárhasználat-
ra nevelhetik – idegen nyelvû szakcikkek, szakmai
feladatok révén –, amire a könyvtárnak fel kell
készülnie (fennakadást okozhat a hallgatók töme-
ges érkezése). A vegyészmérnök-hallgatók számá-
ra például önálló könyvtárhasználati, valamint iro-
dalomkutatási képzést tartanak.
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Az oktatókkal való együttmûködés segítette a
könyvtár munkáját a kétlépcsõs képzéssel kapcso-
latos tanrendi változások kapcsán is, melyhez szük-
ség volt a személyes kapcsolatfelvételre. Talán
ennek is köszönhetõ, hogy egyre több oktató érzi
magáénak a könyvtárat, így ajándék vagy
„kötelespéldány” révén támogatja az állomány
építését. Szakmai rendezvényekrõl hazatérve kon-
ferencia-kiadványokat ajándékoznak, saját mûve-
ikbõl változó mennyiségû példányt ajánlanak fel
térítésmentesen a könyvtár számára. Tanszéki ki-
adványok esetén – melyekre ISBN-t kérnek – nem
mulasztják el a kötelespéldány beszolgáltatással
kapcsolatos vállalásukat. Kritikai észrevételeikkel
(honlap szerkezeti kialakítása), igényeik tolmácso-
lásával (raktári kérések gyorsabb ügyintézésére tett
javaslatok) segítik a könyvtár fejlesztési munkála-
tait. Azonban nem csak a gyarapításnál, a fejlesz-
téseknél segíthetnek, hanem a szaktájékoztatásban
is. Vannak oktatók, akik a szakterületükön kívül
érdekes dolgokkal töltik a szabadidejüket, ezekre
azonban csak személyes beszélgetések során derül
fény. Így volt ez azzal a vasútmérnökkel is, akirõl
kiderült, hogy elismert orgonarestaurátor, játszik is
a hangszeren, közben régi levéltári anyagokat és
könyvtárakat rendez, ha pedig úgy tartja kedve,
családfát kutat. Akad olyan is, aki közlekedéster-
vezés mellett az egyetemi oktatásszervezéssel fog-
lalkozik, mellékesen pedig a felsõbb matematikát
és annak alkalmazási lehetõségeit vizsgálgatja. A
velük kialakított informális kapcsolat felbecsülhe-
tetlen értékeket rejt, melyekrõl lehetne adatbázist
is vezetni, mégis fontosabb azt tudni, hogyan szó-
lítsuk meg õket.

A másik, ritkán emlegetett csoport a könyvtár-
kezelõké. Vannak köztük szakképzett könyvtáro-
sok, oktatók, kutatók, doktoranduszok és adminiszt-
rátorok egyaránt. Egyetlen közös bennük, hogy
kisebb vagy nagyobb szakterületi gyûjteményt (tan-
széki, intézeti könyvtárat) bíztak a gondjaikra. Az
ezzel kapcsolatos feladatokat igyekeznek minél
jobban ellátni, de sok esetben a könyvtárszakmai
ismeretek hiányát szorgalommal és lelkes együtt-
mûködéssel kompenzálják. Munkájukkal pozitívan
befolyásolhatják az oktatók, illetve a hallgatók
könyvtárhasználati szokásait. Ismertethetik, népsze-
rûsíthetik mind a központi könyvtár, mind saját
gyûjteményük szolgáltatásait. Aktív és közvetlen
kapcsolatban vannak a tanszékeken folyó oktatás-
sal, összegyûjthetik az oktatói és hallgatói vélemé-
nyeket az oktatásról, könyvárakról, valamint a

„használható” szakirodalomról. Saját honlapokat,
praktikus gyûjteményeket hozhatnak létre (Mate-
matika Intézet), melyek segíthetik a szakterület iránt
érdeklõdõk munkáját függetlenül attól, hogy okta-
tó vagy hallgató legyen az illetõ. Az ilyen kolléga
úgy rendez, mint egy könyvtáros, de úgy gondol-
kodik és fogalmaz, mint egy szakember. Kritikai
észrevételeit építõ jelleggel szívesen megosztja, de
megoldási javaslata gyakran kimerül abban, hogy
„nem tudom, de máshogy kellene, mert ez így nem
jó”. Ha kell, könyvtárközi kéréseket teljesít – te-
hermentesítve ezzel a központi könyvtár munká-
ját –, irodalmat kutat, vagy önállóságra neveli a
látogatót: mit és hol keressen, ha elakad, kitõl kér-
dezzen. Munkájáért cserébe sok megerõsítést és
elismerést vár, nyitott az újdonságokra és szívesen
tanul – igénye van arra, hogy minél jobban ismerje
annak a munkának a hátterét is, amit rábíztak.

Az oktatók és könyvtárkezelõk segítenek ab-
ban, hogy kicsit jobban megértsük átlagos felhasz-
nálóink gondolkodását, kutatási, könyvtárhaszná-
lati szokásait. Megtudjuk, hogy számukra a kata-
lógus is egy adatbázis, hogy a másodrendû moz-
gási tényezõ valami evidens dolog, amit talán
tudnunk kellene. Rá kell jönnünk, hogy inkább
egymástól kérdeznek, de ha elakadnak, észre kell
vennünk, hogy segítségre szorulnak. Ilyenkor
meg kell kérdezni, hogy esetleg tudunk-e segíte-
ni, s ha igenlõ választ kapunk, tartózkodnunk
kell a könyvtári terminológiától. Használati uta-
sításokat nem szívesen olvasnak, ha segíteni
akarunk, inkább folyamatábrákkal és rajzokkal
érdemes próbálkozni. Alapvetõen türelmetlenek,
a megoldási lehetõségek helyett inkább a megol-
dásra várnak. Együttmûködõk és nyitottak, csak
meg kell találni a hozzájuk vezetõ utat. Szívesen
kötõdnek személyekhez, ha valaki hatékony vagy
jó szándékú segítségnek bizonyult, kölcsönös
segítségre számíthat.

Mindent összegezve, a könyvtár továbbra is
közösségi hely, ahol valós emberek találkozhatnak
valós térben. Ahol elvárás, hogy a kor színvonalá-
nak megfelelõen a szakterület rendelkezésére álló
tudáskincs rendezett formában, bárki számára hoz-
záférhetõ legyen. Mindezek mellett az sem baj, ha
az otthonosság érzését is képesek vagyunk megte-
remteni. Ha ezeknek a követelményeknek képesek
vagyunk / leszünk eleget tenni, a könyvtárak még
hosszú ideig megõrizhetik a múltban kivívott tár-
sadalmi helyüket.

Budaházy Ibolya
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