
Libinfo 2.0

Új technológiák alkalmazása az on-line referenszben
az Országos Széchényi Könyvtárban

A könyvtári tájékoztatásnak – „életben maradása” érdekében – alkalmazkodnia
kell az új felhasználói igényekhez. A távhasználat terjedésére egyre modernebb
kommunikációs technológiák bevonásával szükséges reagálni. A Libinfo könyv-
tárak közötti együttm´́uködésen alapuló, jól m´́uköd´́o on-line tájékoztató szolgálta-
tás, amelyre új interaktív on-line könyvtári közösséget lehet építeni.

Els´́oként a könyvtárosok közti kommunikáció felgyorsítására van szükség: az
aszinkron technológia (e-mail) helyett szinkron kommunikációs eszközök, mint
például chat vagy on-line telefon alkalmazásával. A hagyományos referensz ke-
retei között egyre több könyvtár rendelkezik már skype-eléréssel, amit a más
könyvtárakban dolgozó kollégákkal történ´́o kapcsolattartásra is kiválóan lehet al-
kalmazni. Ezzel létrejöhet egy olyan virtuális tájékoztatópult, amely a felhaszná-
lókkal szintén képes interaktív módon kommunikálni.

Második lépésben a kérdez´́ok számára egyre több lehet´́oséget kell biztosítani a
tájékozódásra új technológiák alkalmazásával. A 2007 decemberét´́ol m´́uköd´́o új
Libinfo-felület magában foglalja a Meebot, egy böngész´́o alapú multi-protokoll
chatet. El´́onye többek között abban áll, hogy nem kell újra regisztrálni, amennyiben
a használó már rendelkezik regisztrációs kóddal valamely nagyobb chat-szolgálta-
tónál, például a Jabbernél, a Google chat-nél, az MSN-nél, a Yahoo!-nál vagy ICQ-
nál. Az alkalmazást a Libinfo használóinak nem kell installálniuk, a szolgáltatás
webfelületér´́ol azonnal lehet használni kérdésfeltevésre (LibChat).

A Libinfo által adott válaszok hagyományos forrásokon túl digitális tartalom-
szolgáltatásokkal egészülnek ki. Kisebb terjedelm´́u szövegeket a szolgáltatás felü-
letén keresztül is lehet küldeni, de az Országos Széchényi Könyvtárban – a Libinfo
üzemeltet´́ojénél – folyóiratcikkekt´́ol kezdve teljes m´́uvekig és a szerz´́oi jog figye-
lembevételével – sokféle dokumentum digitalizálását lehet megrendelni az E-
könyvek igény szerint (EOD) és a MATARKA cikkmásolat-küld´́o szolgáltatá-
sok keretében. Más tartalomszolgáltató honlapok, webforrások és digitális könyv-
tárak bekapcsolására is lehet´́oség van, közvetlen megrendelési lehet´́oség vagy
átirányítás útján (LibDRM).

A jöv´́oben egyre inkább lehet´́oséget kell biztosítani a felhasználók számára,
hogy a Libinfo archívumában történ´́o keresés révén újabb tartalmakhoz férjenek
hozzá (LibTár). Eddig – egy konzorciumi döntés értelmében – ez csak a válaszadók
számára volt elérhet´́o. A keresés biztosítása a használók részére azért fontos, mert
az oktatási intézményekben a feladatok évr´́ol évre ismétl´́odnek, így a már megvála-
szolt kérdések újabb diákok számára is hasznosak lehetnek, a szolgáltatás válasz-
adóinak pedig nem kell újra megválaszolniuk azokat. Ezáltal a Libinfo – eddigi
linkgy´́ujteménye mellett – új adatbázis-funkcióval b´́ovül, amivel a felhasználók
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száma jelent´́osen növelhet´́o. A tartalomszolgáltatás és a technológiai funkciók ki-
szélesítésével a Libinfo 2.0 az elektronikus tanulás (e-learning) egyik legmoder-
nebb és leginteraktívabb eszköze lesz.

A Libinfo 2.0 filozófiájának legnagyobb újdonsága, hogy a használókkal közös
tudásbázist lehet építeni. Ily módon a válaszadók és a kérdez´́ok új on-line közös-
séget hozhatnak létre. A kérdez´́oknek már jelenleg is módjukban áll b´́ovíteni a
linkgy´́ujteményt (http://libinfo.oszk.hu/link.php), más on-line forrásokat ajánlani
egy moderátor által ellen´́orzött környezetben. Az ajánlások elhelyezését a honla-
pon a Libinfo moderátor munkatársai végzik, akik idáig csak a kollégák válaszait
továbbították a kérdez´́oknek, saját válaszadásuk mellett.

Újabb lépésben létre lehet hozni egy önkéntes válaszadói közösséget is a fel-
használók bevonásával. Az önkéntesek számára regisztrációs felületet kell létre-
hozni. Az önkéntesek válaszait természetesen ellen´́oriznék kiküldés el´́ott.

A Libinfo 2.0 jelenlegi változatát követ´́oen az önkéntesek válaszadását kétfé-
leképpen lehetne megoldani: a folyamatban lév´́o kérdések láthatóvá tétele és meg-
válaszolhatósága (nem végs´́o válasz) révén, a jelenlegi honlapon kialakított kör-
nyezetben, vagy egy párhuzamos Libinfo-blog kialakításával, amely a megvála-
szolás alatt álló kérdések mellett a korábbi nemleges válaszokat is tartalmazza,
és lehet´́ové teszi megválaszolásukat az internetez´́ok generációi számára (LibBlog).

Végül a Libinfo archívumának hozzáférhet´́ové tétele a felhasználók számára
és az iménti tervek megvalósulása lehet´́ové tenné egy olyan tudásbázis kiépítését
(WikiLib), amely a mindenkori kérdések és válaszok – személyes adatoktól men-
tes – láthatóvá tétele nyomán utólagos válaszokat, kiegészítéseket és felhasználá-
sokat tenne lehet´́ové.

Az on-line referensz szükségessé teszi a folyamatos alkalmazkodást az új tech-
nológiai kihívásokhoz, amelynek segítségével lehet´́ové válik egy közös tudásbázis
építése és egy jól m´́uköd´́o, interaktív on-line könyvtári közösség létrehozása,
amely az e-tanulás egyik leginteraktívabb eszköze is lesz egyben. E célok a kö-
vetkez´́o, itt bemutatott tervek révén válnának valóra: LibChat (már megvalósult),
LibDRM, LibTár, LibBlog és WikiLib elnevezések alatt.

Tóth Ferenc Tibor
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