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a modern információs elvárások tükrében 

1. Bevezetés 
Az információs társadalom kialakulásának, és a technikai fejlő dés vívmányainak 
köszönhető en hétköznapi életünk alaposan átalakult az elmúlt évtizedekhez ké-
pest. Ma teljesen természetes, ha elindulás elő tt az interneten ellenő rizzük a 
várható idő járást, mobiltelefonon bonyolítjuk a beszélgetéseinket, vagy e-
mailben írunk hivatalos levelet. A mindennapi életünkhöz szükséges informáci-
ók elektronikus eszközök segítségével jutnak el hozzánk, de nem nélkülözhetjük 
ő ket a szórakozás, ső t a munkánk során sem. 

Ehhez a változáshoz természetszerű leg kell alkalmazkodnia a könyvtárnak 
is, hiszen ez az intézmény képezi alapját az információs társadalomnak. Felada-
ta, hogy elő segítse az információkhoz való szabad és egyenlő  hozzáférést, illetve 
minden állampolgár számára lehető vé tegye a nemzeti és az egyetemes kulturális 
örökség megismerését.1 

Ennek érdekében a hagyományos feladatokon és szolgáltatásokon kívül, a 
könyvtárnak törekednie kell az egyre változó technikai környezethez való alkal-
mazkodásra, a legújabb fejlesztések felhasználására, illetve a felhasználók kép-
zésére és segítésére; mind a számítógépek és egyéb elektronikus eszközök hasz-
nálatában, mind az elektronikus tartalmak közötti eligazodásban, azok felhaszná-
lásában. Dippold Péter szerint az internethasználatban „meg kell különböztet-
nünk a szórakozást, a szabad információkeresést, a chatelést a professzionális 
célú információk keresésének és felhasználásának körétő l. Míg az elő bbi esetben 
a könyvtárak […] első sorban az eszközöket és a környezetet biztosítják, a pro-
fesszionális információk közvetítésében jóval nagyobb szüksége van a használó-
nak a könyvtáros, az információs szakember segítségére.”2 

A megfelelő  informatikai infrastruktúra tehát csak egy részét képezi a mo-
dern információs elvárásoknak. A puszta eszközök megléte még nem biztosít 
mindenki számára hozzáférést a szükséges információkhoz. A kialakított rend-
szereket meg kell tölteni tartalommal – valamilyen rendezett, visszakereshető  
formában –, a felhasználókat meg kell tanítani a kezelésükre, és az új elvárások-
nak megfelelő  szolgáltatásokat kell nyújtani. 
                                                        
1 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekr ő l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelő désrő l. 
2 Dippold Péter: A könyvtárak változó szerepe az információs társadalomban 
(http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek0202/dippold.html)  (2012.02.28.) 

http://ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek0202/dippold.html)
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Kutatásom során arra kívántam választ kapni, Sopron könyvtárai vajon meg-
felelnek-e ezeknek a kihívásoknak. A kérdés nem csupán az, hogy a szakmai 
dokumentumokban olvasható ajánlásoknak, szabályoknak eleget tesznek-e, fon-
tosnak tartom azt is, hogy mennyire felelnek meg felhasználóik elvárásainak, és 
az országos átlaghoz képest hogyan teljesítenek. Ez a három megközelítés adja 
kutatásom szempontjait. 

Egy ilyen átfogó vizsgálat elengedhetetlen a könyvtárak helyes önértékelé-
séhez, illetve megfelelő  stratégiák és távlati tervek kidolgozásához, a célok 
meghatározásához. „Program nélkül ma már szinte lehetetlen partnereket, tá-
mogatókat találni, pályázatokon elindulni és eredményt elérni. A program jelenti 
azt a küszöböt – képletesen szólva –, amelyet átlépve alkalmassá válunk az elvárt 
szakmai megújulásra, a minő ségorientált szolgáltatásra.”3 

2. Sopron könyvtárainak rövid bemutatása 
Sopronban két önálló könyvtár található, a Széchenyi István Városi Könyvtár, és 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár, illetve ezen 
könyvtárak tag- és fiókkönyvtárai. 

A Széchenyi István Városi Könyvtár 1915-ben kezdte meg működését már a 
város nyilvános közkönyvtáraként. Az idő k során több ideiglenes és véglegesnek 
tűnő  helyszínen rendezkedett be, 2001-tő l a városközponttól némileg távolabb 
eső , volt közgazdaságtani középiskola épületében található. Rossz megközelíthe-
tő sége miatt felhasználóinak száma visszaesett, raktárhelyisége a Kossuth utcá-
ban maradt. 

Két fiókkönyvtárral, a Kurucdombi és a Bánfalvi fiókkönyvtárral rendelke-
zik. Legfő bb feladata a város közel 60.000 lakosának, valamint Sopron kistérsé-
gi és regionális szerepébő l adódóan a környék lakosságának ellátása is.4 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár 1735-ben 
kezdte meg működését a selmecbányai bányatiszt-képző  iskola könyvtáraként, 
mely iskola késő bb akadémiai rangot kapott. 1919-ben került Sopronba, állomá-
nya mindig híven tükrözte az egyetemen oktatott szakok szakirodalom-
szükségletét. 

2000-ben egy integráció során jött létre a Nyugat-magyarországi Egyetem, 
melynek központi könyvtárává ‒ és egyben az Erdő mérnöki, Faipari Mérnöki és 

                                                        
3 Fodor Péter: Minő ség a könyvtárban – korszerű  közkönyvtár = Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
ros, 16. évf. 10. sz. 3-10.p. 
4 A bekezdés az alábbi források alapján készült: Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron – 
A könyvtár története (http://www.szivk.hu/koszonto/a-konyvtar-tortenete)  (2010.11.13.) 
Tompa Mónika: A soproni Széchenyi István Városi Könyvtár költözése és a változások keze-
lése. Szakdolgozat (Berzsenyi Dániel Fő iskola, Könyvtár és Információtudományi Tanszék). 
Szombathely, 2002. Orbánné Kalmár Judit, a Széchenyi István Városi Könyvtár volt igazga-
tónő jének válaszai. 

http://www.szivk.hu/koszonto/a-konyvtar-tortenete)
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Közgazdaságtudományi karok könyvtárává vált. A könyvtár a hallgatói igények 
ellátása mellett az egyetem tudományos és információs bázisául is szolgál.5 

3. A modern információs elvárásokról 
„Az információs igényeket külső  tényező k formálják, mint pl. az aktuális politi-
kai, kulturális események vagy az új tudományos felismerések. Ezek a tényező k a 
mindennapokban, a szakmai életben, a munka folyamán keletkeznek és módosul-
nak, a politikai és társadalmi érdekektő l, továbbá az információ iránti belső  
szükséglettő l vezérelve.”6 A könyvtár tehát nem csak egyféle elvárásnak kell, 
hogy megfeleljen. A felhasználók igényei és a szakmai elvárások ugyanolyan 
fontos részét képezik a modern információs elvárások rendszerének. A vizsgá-
lathoz fontos szempontot ad a magyar könyvtári statisztikai adatok elemzése is, 
melybő l kiderül, a vizsgált intézmények hogyan teljesítenek az országos átlag-
hoz képest. 

A következő kben ezeknek a különböző  szempontú elvárásoknak a kifejtésére 
kerül sor. 

Felhasználói elvárások 
A könyvtári rendszer feladata a felhasználók igényeinek minél teljesebb kiszol-
gálása, a lehető  legmagasabb színvonalon. Ez csak akkor sikerülhet, ha ismerjük 
is ezeket az igényeket. Fontos, hogy minden könyvtár tisztában legyen a helyi 
sajátosságokkal, az intézményt látogató felhasználói csoport egyedi elvárásaival. 

A könyvtárba járó soproni lakosok elvárásait egy kérdő íves felmérés kereté-
ben mértem fel. A beérkezett válaszok nem csak a kutatásom eredményességé-
hez járultak hozzá, hanem bízom benne, hogy a Széchenyi István Városi Könyv-
tár és a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár is hasznosíthatja 
ezeket az adatokat saját informatikai eszközeik és információs szolgáltatásaik 
értékelésében. 

A felmérést a két soproni könyvtár valamelyikébe beiratkozott felhasználók 
körében végeztem. A kérdő ív első  felében a könyvtárakkal szembeni általános-
ságban megfogalmazott igényekre kérdeztem rá, míg a második felében a vá-
laszadók a Széchenyi István Városi Könyvtár és a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Központi Könyvtár informatikai felszereléseit, illetve információs szolgálta-
tásait értékelték. Utóbbi adatokat a két könyvtár informatikai felszereltségének 
bemutatásánál használtam fel. 

A kérdő ívet a válaszadók online töltötték ki a SurveyMonkey rendszer segít-
ségével (a kérdő ív linkjét mindkét könyvtár elhelyezte a weboldalán, illetve 
                                                        
5 A bekezdés az alábbi forrás alapján készült: Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi 
Könyvtár és Levéltár – Központi Könyvtár (http://ilex.efe.hu/) (2010.11.13) 
Tompáné Székely Zsófia, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár 
informatikus könyvtárosának, és egyetemi f ő tanácsosának válaszai 
6 Robert L. Funk: A könyvtárak szerepe a harmadik évezredben = Tudományos és M ű szaki 
Tájékoztatás, 44. évf. 1. sz. (http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2075&issue_id  
=65) (2012. 03. 04.) 

http://ilex.efe.hu/)
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2075&issue_id
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közösségi oldalakon keresztül soproni ismerő seim is megosztották egymás kö-
zött), de a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárban nyomtatott 
verzió is állt a felhasználók rendelkezésére. 

A felmérésben 78 felhasználó vett részt, vegyesen nő k és férfiak. A kérdő -
ívet kitöltő k között a legfiatalabb 17, a legidő sebb 67 éves volt. Átlagéletkoruk 
30,6. A 20 és 29 éves kor közöttiek magas arányban vettek részt a vizsgálatban, 
ez két okkal is magyarázható. Az egyetemi könyvtár leggyakoribb látogatói 
többségükben egyetemisták, akik jellemző en 19 és 25 éves kor közöttiek. Figye-
lembe kell továbbá azt is vennünk, hogy elektronikus úton legkönnyebben ez a 
korosztály érhető  el, s így az online kérdő ív kitöltő i között szintén többségbe 
kerültek. 

A válaszadók 47 százalékának legmagasabb iskolai végzettsége érettségi, to-
vábbi 47 százalékának fő iskolai vagy egyetemi diploma. 55 százalékuk jelenleg 
is tanul középiskolában, vagy a felső oktatásban; tehát a kérdő ív kitöltő i (életko-
ruknak megfelelő en) magas iskolai végzettséggel rendelkeznek. A felmérésben 
részt vett felhasználók 65 százaléka Sopronban, vagy környékén lakik, 35 száza-
lékuk más magyar településen (jellemző en a Nyugat-magyarországi Egyetem 
hallgatói). 

A könyvtárba járás gyakoriságának összesített adatai azt mutatják, hogy a 
soproni felhasználók többsége heti, illetve havi rendszerességgel látogatja a 
könyvtárakat. A városi könyvtár olvasói inkább havonta (a kölcsönzések lejárati 
idejét követve), míg az egyetemi könyvtár olvasói inkább hetente, vagy naponta 
járnak könyvtárba. 

A válaszadók szociológiai összetételének vizsgálata után a felhasználói elvá-
rásokat szeretném ismertetni. 

A könyvtárakban potenciálisan fellelhető  technikai, illetve informatikai esz-
közök közül a felhasználók az interneteléréssel is rendelkező  számítógépeket (98 
százalék tartja fontosnak), illetve a nyomtatót, fénymásolót, és szkennert (82 
százalék tartja fontosnak) emelték ki. A hagyományos szolgáltatások mellett 
hangsúlyt fektettek az OPAC és az adatbázisok használatára, ezzel szemben 
alacsonyra értékelték a képzések és felzárkóztató foglalkozások szerepét. 

A könyvtári weboldalakon fontosnak tartották az elérhető ségek feltűntetését, 
az OPAC-ot, a könyvtári rendezvényekrő l való tájékoztatást, a könyvajánlókat, a 
könyvtár állományának bemutatását, és a különböző  szabályzatok elérhető ségét 
a weboldalon. Külön kiemelték még a nyitva tartást, a személyes kölcsönzések 
nyomon követhető ségét, szakmai online adatbázisok linkjeit, illetve a könyvtár-
használati díj befizetésére vonatkozó információkat. 

Az egyes szolgáltatások használatára vonatkozó kérdésre adott válaszokból 
viszont kiderül, hogy a felhasználók többsége soha, vagy csak ritkán használ 
adatbázisokat, számítógépes programokat (a könyvtári számítógépeken), fény-
másolót, nyomtatót, vagy szkennert, nem, vagy csak ritkán él a könyvtárközi 
kölcsönzés, a könyvtárban tartott képzések, a bibliográfiakutatás vagy a témafi-
gyelés lehető ségével. Gyakran használják viszont az OPAC-ot, az internetet, a 
két könyvtári weboldalt, és gyakran kölcsönöznek, illetve kérnek tájékoztatást. 
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A válaszadók 41 százaléka rendszeresen figyeli annak a könyvtárnak a web-
oldalát, amelybe jár, további 43 százalék idő nként szintén látogatja. Csupán 16 
százalék válaszolta azt, hogy csak ritkán keresi fel az oldalt. 

A felmérés eredményeinek összegzéseként a következő  megállapításokat tet-
tem: 

1. A modern informatikai, illetve technikai eszközöket – úgymint internetel-
éréssel rendelkező  számítógép, nyomtató, fénymásoló és szkenner – a felhaszná-
lók kiemelten fontosnak tartják. 

2. A hagyományos szolgáltatások (például kölcsönzés, hosszabbítás, tájékoz-
tatás) mellett nagy hangsúlyt fektetnek az internethasználatra, a fénymásolás, 
nyomtatás, és szkennelés lehető ségére, az online katalógusra, a könyvtári webol-
dalra és a távoli elérésű  adatbázisokra.  

3. Ennek ellenére az adatbázisokat, a fénymásolót, nyomtatót és szkennert a 
legtöbben soha nem használják. Az online katalógus, a weboldal és az internet 
használata viszont egészen gyakori. 

4. A felhasználók szerint egy könyvtári weboldal legfontosabb elemei: az 
elérhető ségek, a szabályzatok, az állomány és a könyvtári rendezvények bemuta-
tása, a könyvajánló, és az online katalógus. 

Szakmai elvárások 
Szakmai elvárásokra szükség van, mégpedig a minő ség megő rzése, magas szín-
vonalú szolgáltatások kialakítása, a felhasználók mindennapi igényein túlmutató 
feladatok ellátása, és a hosszú távú optimális működés elérése érdekében. A 
könyvtáros szakma által hitelesített szabványok, szabályok, eljárások útmutatást 
nyújtanak mind a hosszú távú stratégiai tervek megalkotásában, a célok kitűzé-
sében, mind a mindennapi munka kérdéseiben. 

Az IFLA (International Federation of Library Associations) a következő kép-
pen foglalja össze elvárásait a modern könyvtárral szemben: „A közkönyvtár egy 
sor szolgáltatást nyújt mind a könyvtáron belül, mind a közösségben annak érde-
kében, hogy kielégítse használói igényeit. […] A szolgáltatásokat nem szabad 
bezárni a könyvtár épületébe, hanem el kell juttatni ő ket közvetlenül a haszná-
lókhoz, ha nem kereshetik fel a könyvtárat. A szolgáltatások nyújtásában haszno-
sítani kell az információs és kommunikációs technológiát ugyanúgy, mint a 
nyomtatott szót, mind a könyvtáron belül, mind a falakon túl.”7 

Továbbá: „A közkönyvtárak az esélyegyenlő ség eszközei, és biztonsági hálót 
kell nyújtaniuk a technológiai haladástól való elidegenülés vagy társadalmi 
kizárás ellen azzal, hogy az információhoz vezető  elektronikus kapuvá válnak a 
digitális korszakban. Módot kell adniuk minden állampolgár számára, hogy helyi 
szinten hozzáférhessenek ahhoz az információhoz, amely képessé teszi ő ket éle-
tük menedzselésére […].”8 
                                                        
7 A közkönyvtári szolgálat. Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei. Budapest: Könyv-
tári Intézet, 2005. 43-44. p. 
8 61. p. 
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A könyvtárnak tehát, mint az információs társadalom alapintézményének, 
legfontosabb feladata, hogy mindenki számára szabad hozzáférést biztosítson az 
információkhoz.9 Ma már ehhez elengedhetetlenül szükséges az elektronikus, 
digitális dokumentumok, távoli elérésű  adatbázisok felhasználása, szolgáltatása. 

„A könyvtárnak ingyenes nyilvános hozzáférést kell nyújtania az internet-
hez/világhálóhoz, hogy anyagi helyzetétő l függetlenül minden állampolgár hoz-
záférhessen az elektronikus formában rendelkezésre álló információhoz.”10 

„Mivel a közkönyvtár egyik fő  funkciója, hogy áthidalja az információban 
gazdagok és az információban szegények közötti szakadékot, rendelkezésre kell 
bocsátania a szükséges elektronikus, számítógépes és audiovizuális eszköztárat 
is.”11 

Az esélyegyenlő ség megteremtésében nem csak a könyvtári gyű jtemény, 
vagy a feltáró eszközök rendszere elengedhetetlen, hanem az az informatikai 
infrastruktúra is, mely a felhasználók rendelkezésére áll. Alkalmasnak kell len-
nie azon feladatok ellátására, melyeket az egyre fontosabbá váló elektronikus 
ügyintézés megkövetel, melyeket a csak elektronikus formában elérhető  infor-
mációk kereshető sége generál, és amelyek áthidalják a fogyatékkal élő k hagyo-
mányos könyvtárral szembeni nehézségeit. 

„A könyvtárnak fel kell használnia az információs és kommunikációs techno-
lógiát arra, hogy a közönség otthonából, iskolájából vagy munkahelyérő l férhes-
sen hozzá annyi elektronikus forrásához és szolgáltatásához, amennyihez csak 
lehetséges. Ha megoldható, a hozzáférést napi 24 órában, a hét minden napján 
lehető vé kell tenni.”12 

A szakmai elvárások között fontos szerep jut a könyvtári weboldalaknak, 
melyek bizonyos információk és szolgáltatások távoli elérését teszik lehető vé. 
Egyaránt fontos ez a nyitvatartási idő n túl, vagy abban az esetben, amikor a fel-
használók nem tudnak ellátogatni az épületbe. 

Az ALA (American Library Associations) ajánlásaiban fogalmazza meg, 
hogy a számítógépeket és egyéb hardver eszközöket folyamatosan fejleszteni, a 
szoftvereket pedig frissíteni kell annak érdekében, hogy a könyvtár a lehető  leg-
jobb környezetet biztosíthassa felhasználóinak. Fontosnak tartja továbbá az 
elektronikus dokumentumokat, melyek nem csak a hozzáférést növelik – egy 
idő ben ugyanazon dokumentum több felhasználó rendelkezésére is bocsájtható –
, hanem állományvédelmi és állomány-megő rzési célból is hasznosak.13 

                                                        
9 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekr ő l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelő désrő l 
10 A közkönyvtári szolgálat. Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei. Budapest: 
Könyvtári Intézet, 2005. 62. p. 
11 70.p. 
12 A közkönyvtári szolgálat. Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei. Budapest: 
Könyvtári Intézet, 2005. 63. p. 
13 Guidelines for University Library Services to Undergraduate Students 
(http://www.ala.org/acrl/standards/ulsundergraduate)  (2012.03.04.) 

http://www.ala.org/acrl/standards/ulsundergraduate)
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A vizsgálat területei 
Modern információs elvárások a könyvtár működésének és szolgáltatásrendsze-
rének minden apró területére vonatkoznak. Tanulmányomban azonban nem vál-
lalkozhatok mindegyiknek a részletes bemutatására, így az általam legfonto-
sabbnak ítélt két szemponttal foglalkoztam részletesebben: a könyvtárak techni-
kai felszereltségével, illetve weboldalukkal. 

Mindkét szempont külön kiemelésre került az IFLA által megfogalmazott 
irányelvekben, nagy hangsúlyt fektet rá a magyar nyilvános könyvtárak statiszti-
kája, illetve a felhasználók is fontosnak ítélték – ezek képezik tehát a modern 
információs elvárásoknak való megfelelés alapjait. 

4. Informatikai felszereltség 
Hétköznapi életünk elengedhetetlen részévé vált a számítógép, illetve az egyéb 
információs technológiák használata. Azok számára, akiknek nincs lehető sége más-
hol hozzáférni ezekhez az eszközökhöz, a könyvtár kell, hogy lehető séget nyújtson a 
használatukra. Az információgazdagok és információszegények között a könyv-
tárnak kell hidat létesítenie, hogy elő segíthesse az esélyegyenlő séget. 

A megfelelő  információszolgáltatáshoz továbbá szükség van a megfelelő  
technikai háttérre is. Az újfajta hordozók és dokumentumtípusok olvasása és 
kezelése biztosíthatja egyedül a könyvtár naprakészségét, illetve társadalmi 
funkciójának megő rzését. Lépést kell tartania a változásokkal, hogy felhasználó-
inak mindig szakszerű  segítséget tudjon nyújtani, legyen ez a segítség akár in-
formációszolgáltatás, akár magukra a technikai eszközökre vonatkozó gyakorlati 
használati tanácsok. 

A továbbiakban a két soproni könyvtár informatikai felszereltsé-
gének részletezésére kerül sor. 
Széchenyi István Városi Könyvtár14 
A Széchenyi István Városi Könyvtárban a kutatás idő pontjában 44 internetel-
éréssel is rendelkező  számítógép található, ebbő l 17 nyilvános, a felhasználók 
által is használható. Szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik. Van belső  háló-
zata (LAN), ez azonban WIFI-vel nem rendelkezik. A könyvtár informatikai 
felszerelésének karbantartását szakszemélyzet látja el. 

Az általam készített felmérésbő l kiderül, hogy a felhasználók a Széchenyi 
István Városi Könyvtár informatikai és technikai felszerelésével „elégedettek”, 
illetve „viszonylag elégedettek”. A válaszok nem csupán az eszközök minő ségé-
re és használhatóságára, hanem mennyiségére is vonatkoztak.  

A számítógépek használatának gyakoriságára (csupán 15,4% válaszolta, 
hogy gyakran igénybe veszi a szolgáltatást), a regisztrált felhasználók számára 
(2011-ben 4251 fő ), illetve a nyilvános, interneteléréssel is rendelkező  számító-
gépek számára vonatkozó adatok összevetésekor arra a következtetésre jutottam, 

                                                        
14 A fejezethez felhasználtam a Széchenyi István Városi Könyvtár hivatalos, 2011-es statisz-
tikai adatait, melyet Horváth Csaba igazgató bocsájtott a rendelkezésemre. 
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hogy a Széchenyi István Városi Könyvtár informatikai eszközei elegendő ek a fel-
használók ellátására (ezt első sorban az internethasználat ritkasága támasztja alá). 

A meglévő  állomány karbantartása mellett még egy vezeték nélküli hálózat 
kiépítését tartom fontosnak. Egyre több felhasználó rendelkezik mobil számító-
gépes eszközökkel (például laptoppal), ezért egyre inkább szükségessé válik 
WIFI rendszer kialakítása olyan közösségi információszolgáltató helyeken, mint 
amilyen a könyvtár intézménye is. 

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár15 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárban a kutatás idő pontjában 
28 interneteléréssel is rendelkező  számítógép található, ebbő l 16 nyilvános, a 
felhasználók által is használható. Szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik, 
mely a helyi hálózaton keresztül, akár wireless csatlakozással is elérhető . A 
könyvtár informatikai felszerelésének karbantartását szakemberek látják el, szer-
ző dés alapján külső  vállalkozók. 

Kérdő ívemben a felhasználók a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi 
Könyvtár informatikai felszereltségét is értékelték. A válaszok szintén az eszkö-
zök minő ségére és használhatóságára, illetve mennyiségére vonatkoztak. Ezek 
alapján a többség (a válaszadók 90%-a) a számítógépekkel és a projektorral, 
illetve a vetítő vászonnal elégedett. A fénymásolókról viszont olyan mértékben meg-
oszlanak a vélemények, hogy lehetetlen egységes konklúziót levonni belő lük. 

A számítógépek használatának gyakoriságára (a válaszadók 60%-a gyakran 
igénybe veszi a szolgáltatást), a regisztrált felhasználók számára (2011-ben 1532 
fő ), illetve a nyilvános, interneteléréssel is rendelkező  számítógépek számára 
vonatkozó adatok összevetésekor arra a következtetésre jutottam, hogy a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár informatikai eszközei megfele-
lő ek a felhasználók ellátására (ezt első sorban a könyvtárlátogatók alacsony szá-
ma támasztja alá). 

5. Statisztikai adatok elemzése 
A szakmai, illetve felhasználói elvárások megvalósulását nagyban befolyásolják 
a helyi körülmények; az adott ország törvényei, támogatási és finanszírozási 
rendszere, képzéseinek minő sége, a könyvtár mint intézmény és a könyvtáros 
társadalmi megítélése. Éppen ezért fontos azt is megvizsgálnunk, hogy Magya-
rországon általánosságban mi tud megvalósulni a fent említett elvárásokból. 

Ez a vizsgálat a magyarországi nyilvános könyvtárak statisztikájára kell, 
hogy támaszkodjon. Az egyes intézmények technikai felszereltségének és infor-
mációs szolgáltatásainak számszerűsített adataiból kiszámolható átlag mutatja 
meg számunkra pontosan a magyar könyvtárügy jelenlegi helyzetét. Csak ennek 
ismeretében értékelhetjük reálisan Sopron könyvtárait, csak az ezzel az átlaggal 

                                                        
15 A fejezethez felhasználtam a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár hivata-
los, 2011-es statisztikai adatait, melyet Tompáné Székely Zsófia informatikus könyvtáros 
bocsájtott a rendelkezésemre. 
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való összehasonlításból derülhet ki, elérik-e azt a színvonalat, amely a magyar 
körülmények között elvárható. 

Kutatásom során a 2010-es év nyilvános könyvtári statisztikáját elemeztem – 
mivel a 2011-es adatok a kutatás idő pontjában még nem voltak elérhető ek. Úgy 
gondolom azonban, ez is megfelelő  alapot nyújt az összehasonlításra, a két sop-
roni könyvtárban már lezajlott adatgyű jtés eredményei pedig azt is megmutatják, 
hogy a 2010-ben elért technikai-felszerelési, illetve szolgáltatás-minő ségi szín-
vonal hogyan változott egy év alatt. 

A felhasznált statisztikai adatok ismertetése elő tt szükséges tisztázni pár fo-
galmat. 

Személyes használat: A használó saját vagy megbízottja személyében betér-
ve használja a könyvtárat.16 

Távhasználat: Telekommunikációs eszköz (telefon, fax, e-mail, külső  háló-
zat, pl. Internet) általi használat.17 

Települési könyvtár: A városi, megyei és fő városi könyvtárak statisztikai 
adatait használtam fel a települési könyvtárak vizsgálatakor. Kihagytam a város-
részi és ellátott községi szolgáltató helyek adatait, mert azok eltérő  jellegükbő l 
adódóan az átlagokat nem reális irányba befolyásolnák. 

A magyar települési könyvtárak statisztikai adatai18 
Magyarország települési könyvtárainak kutatásomban felhasznált statisztikai 
adatai: 
Települési könyvtárak Magyarországon 1064 
Számítógépek száma összesen 6200 
Interneteléréssel rendelkező  számítógépek száma összesen 5844 
Egy könyvtárra jutó átlagos számítógép-mennyiség 5,82 
Egy könyvtárra jutó átlagos interneteléréssel rendelkez ő  
számítógép-mennyiség 5,49 

Személyes használat összesen 14.799.375 
Távhasználat összesen 14.318.323 
Egy könyvtárra jutó átlagos személyes használat 13.909,18 
Egy könyvtárra jutó átlagos távhasználat 13.457,07 

 

A Széchenyi István Városi Könyvtár 2010-es adatai átlagon felüliek. 37 in-
terneteléréssel rendelkező  számítógépe van, személyes használata 84.941 alka-
lom (ebbő l 11.900 internethasználat), míg távhasználata messze meghaladja ezt, 
összesen 368.921 alkalom. 

A települési könyvtárak statisztikai adatai meglehető sen nagy szórást mutat-
nak, hiszen az egyes települések nem egyforma méretűek. A kistelepülések 
könyvtárainak jóval kevesebb felhasználót kell kiszolgálniuk, mint a megye-

                                                        
16 Fogalomértelmezések. (www. ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/statkiadfogert.rtf) 
(2012.03.27.) 
17 ua. 
18 A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai. 2010. Teljes verzió 
(http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai)  (2012.04.02.) 

http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai)
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székhelyek, vagy a fő város könyvtárainak. Itt az informatikai állomány is ala-
csonyabb, és kevesebb a személyes, illetve a távhasználat. Sopron 60.000 fő s 
lakosságával nem tartozik Magyarország legnagyobb városai közé, de a kistele-
pülések közé sem sorolandó. Az adatelemzés eredményeit továbbá az is befolyá-
solja, hogy Sopron egyetemi város, így települési könyvtárába nem csak a város 
lakói, hanem az egyetemi hallgatók és oktatók is eljárnak. A felhasználók relatív 
magas száma és a fiatalabb generáció magasabb aránya okozhatja az átlagtól 
való pozitív eltérést, illetve természetesen a könyvtár kielégítő en jó felszereltsé-
ge. 

A 2011-es évben a Széchenyi István Városi Könyvtár informatikai állománya 
tovább nő tt 44 interneteléréssel rendelkező  számítógépükre. Személyes használat 
ugyanebben az évben 88.924 alkalom volt (ebbő l 10.273 internethasználat), táv-
használat pedig 351.165 alkalom, ami nem mutat számottevő  növekedést vagy 
csökkenést.19 

A magyar felső oktatási könyvtárak statisztikai adatai20 
Magyarország felső oktatási könyvtárainak kutatásomban felhasznált adatai: 

Felső oktatási könyvtárak Magyarországon 76 
Számítógépek száma összesen 2945 
Interneteléréssel rendelkező  számítógépek száma összesen 2760 
Egy könyvtárra jutó átlagos számítógép-mennyiség 38,75 
Egy könyvtárra jutó átlagos interneteléréssel rendelkez ő  
számítógép-mennyiség 36,31 

Személyes használat összesen 7.274.104 
Távhasználat összesen 16.907.574 
Egy könyvtárra jutó átlagos személyes használat 95.711,89 
Egy könyvtárra jutó átlagos távhasználat 222.468,07 

 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár 2010-es adatainak 

vizsgálata érdekes eredményt hozott. 28 interneteléréssel rendelkező  számító-
gépük volt, ez valamivel alacsonyabb, mint az országos átlag. A könyvtár sze-
mélyes használata magasabb volt, összesen 120.862, melybő l az internethaszná-
lat 59.045 alkalom. Távhasználata pedig 80.074 alkalom volt, ez több mint két és 
félszer alacsonyabb, mint az átlag. 

Az eredmények a könyvtár speciális helyzetének tükrében értelmezhető k. A 
Nyugat-magyarországi Egyetem 2000-ben jött létre egy integrációval, melynek 
során több dunántúli, addig önálló egyetemet és fő iskolát csatoltak a jogelő d 
Soproni Egyetemhez. Ennek köszönhető , hogy az egyetemi könyvtári hálózaton 
belül a különböző  karok könyvtárai (melyek az integrációig maguk is önálló 
felső oktatási könyvtárak voltak) külön városokban találhatóak, s ennél fogva 
még nagyobb jelentő ségre tesznek szert. Regisztrált felhasználóik számában, 
                                                        
19 A Széchenyi István Városi Könyvtár hivatalos, 2011-es statisztikai adatai, melyet Horváth 
Csaba igazgató bocsájtott a rendelkezésemre. 
20 A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai. 2010. Teljes verzió 
(http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai)  (2012.04.02.) 

http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-statisztikai-adatai)
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illetve forgalmukban megközelítik, néhány esetben meg is haladják a Központi 
Könyvtárat. 

Míg az Erdő mérnöki-, Faipari Mérnöki-, és Közgazdaságtudományi Kar 
hallgatói, akik a Központi Könyvtár felhasználóinak legnagyobb részét képvise-
lik, az adatok alapján a személyes használatot preferálják jobban, addig a köz-
ponttól távol, más városokban tanuló és oktató felhasználók a saját kari könyvtá-
rukat használják intenzíven, így ő k sem bonyolítanak le jelentő s távhasználatot a 
Központi Könyvtárban. Ezt támasztják alá a Nyugat-magyarországi Egyetem 
könyvtári hálózatába tartozó többi egység adatai is. 

A frissebb, 2011-es adatok nem mutatnak jelentő s változást. A Központi 
Könyvtár továbbra is 28, interneteléréssel rendelkező  számítógéppel rendelke-
zett. Személyes használata 82.013 alkalomra csökkent (ebbő l 18.225 internet-
használat), távhasználata pedig 90.494 alkalomra nő tt.21 

6. Weboldalak elemzése 
A megfelelő  technikai környezet megteremtése elengedhetetlen egy modern 
könyvtárban, de éppolyan fontos, ha nem fontosabb az a szolgáltatásrendszer, 
amely erre a környezetre épül. A hagyományos információs szolgáltatások (pél-
dául tájékoztatás, témafigyelés, bibliográfiakutatás) mellett mára elengedhetet-
lenné vált egy minő ségi könyvtári weboldal üzemeltetése is – nem csak a fel-
használókkal való kapcsolattartásban, de az információközvetítésben is. 

A két soproni könyvtár weboldalát egy korábbi tanulmányomban22 már rész-
letesen elemeztem, így most csak a legfontosabb megállapítások összefoglalásá-
ra vállalkozom. 

Az elemzést elő ször a 2002-ben indult Minerva projekt alapján végeztem, 
mely tíz „Minő ségi Elvet” határoz meg. Ezek betartása minden kulturális intéz-
ménynek, s így a könyvtáraknak is alapvető  érdeke.23 Másodszor esztétikai 
szempontból közelítettem meg a kérdést, mely szakmailag ugyan kisebb, de a 
felhasználók szemszögébő l sokszor nagyobb fontossággal bír. Végül pedig a 
felhasználók saját értékelését foglaltam össze. 

Elemzés a Minerva projekt elvei alapján 
Mindkét weboldal jól átlátható, struktúrája világos, céljuk és küldetésük rögtön 
szembeötlő . Részben megvalósítják az útvonal-követést. A Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Központi Könyvtár weboldalán a nyelvválasztás lehető sége 
megfelelő en kiemelt, egyszerű  alkalmazni. Struktúrája egészen hierarchikus, ami 

                                                        
21 A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár hivatalos, 2011-es statisztikai ada-
tai, melyet Tompáné Székely Zsófia informatikus könyvtáros bocsájtott a rendelkezésemre. 
22 Wittmann Zsuzsanna: Sopron könyvtári weboldalai a modern információs elvárások tükré-
ben. = EDU: Szakképzés és Környezetpedagógia: elektronikus szakfolyóirat. 2. évf. 2011/1. 
sz. 99-117. p. 
23 Kézikönyv a minő ségi elvekrő l = Quality Principles for cultural Web Sites: a handbook. 
(ford. Bárány Barbara) Bp., 2004 http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/dok/minoseg-
10elv.htm (2010.12.29.) 

http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/dok/minoseg
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a tartalmak logikai megtalálását elő segíti, az egyes információkhoz való hozzá-
jutást azonban lelassítja. 

Tartalmukat a célközönség számára megfelelő en válogatták össze: a városi 
könyvtár oldalán sok könyvajánló, beszámoló található, míg az egyetemi könyv-
tár weblapja szakmai segédleteket tartalmaz. Mondandójukat képekkel illusztrál-
ják. Interaktivitás szempontjából is az elő bbi megosztottságot követi a két 
könyvtár. A városi könyvtár oldalán a felhasználók szinte minden hírhez, ese-
ményhez, ajánlóhoz kommenteket fűzhetnek, az Üzenő falon pedig feltehetik 
kérdéseiket, megoszthatják javaslataikat. Az egyetemi könyvtár weboldalán nin-
csenek ilyen lehető ségek, s éppen ezért örvendetesnek tartom, hogy a felhaszná-
lókkal való kapcsolattartás céljára nemrégiben egy önálló Könyvtár Portált24, és 
egy Facebook oldalt25 is létrehoztak. 

A weboldalakon található információkat rendszeresen frissítettik. A Széche-
nyi István Városi Könyvtár oldalán a hírek dátum szerint csökkenő  sorrendben 
követik egymást, az elavult tartalmakat rendszeresen törlik. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem Központi Könyvtár honlapján a régi hírek, beszámolók 
archívumba kerülnek. Az interneten közzétett tartalmakról mindkét könyvtár 
rendszeresen biztonsági mentéseket készít, és figyelembe veszi a fájl-formá-
tumok avulását is – a megfelelő  formátum-konverziókat tervbe vették. Az egye-
temi könyvtár hosszú távú megő rzési stratégiával is rendelkezik. 

A két weboldal működő képességét a következő  internetböngésző  progra-
mokkal teszteltem: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, SlimBrowser és 
Google Chrome. Egyik szoftver használatakor sem kerültek elő  hibák, bár a ma 
egyre jobban elterjedő  mobil eszközökön, például okostelefonokon vagy tábla-
gépeken – a kisebb képernyő méret miatt – már egyik honlap sem használható. A 
W3C Web Access Initiative irányelveknek26 csak részben felelnek meg. 

A Széchenyi István Városi Könyvtár weboldala technológiájában a nemzet-
közi gyakorlathoz igazodik, a szabványos HTML kódra épülő  fájlokat php és 
javascript kódban programozták. Linkje szerepel a Soproni Önkormányzat27 
hivatalos oldalán, illetve természetesen a Nyilvános könyvtárak adatbázisában28. 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár weboldala statikus felépí-
tésű , szintén HTML dokumentumokból áll. Alkalmazza a nemzetközileg elfoga-
dott Dublin Core szabványt. Az osztott weboldal keresés a közeljövő ben válik 
lehetségessé, az OAI metaadat learató eszközök támogatása szintén fejlesztés 
alatt áll. Elegendő  információt szolgáltat tartalmáról, a kereső motorok rendelte-

                                                        
24 http://tudastar.nyme.hu/hu/konyvtar  
25 http://www.facebook.com/pages/Nyugat-magyarorsz%C3%A1gi-Egyetem-
K%C3%B6zponti-K%C3%B6nyvt%C3%A1ra/265042626865999) 
26Tapolcai Ágnes: A Magyar Elektronikus Könyvtár látássérült felhasználók számára nyúj-
tandó felülete (http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2003/networksh_vakos.rtf)  
(2010.12.31.) 
27 www.sopron.hu  
28 http://www.ki.oszk.hu/nyilvanos/index.jsp?page=ki.jsp   
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http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2003/networksh_vakos.rtf)
http://www.sopron.hu
http://www.ki.oszk.hu/nyilvanos/index.jsp?page=ki.jsp
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tésérő l, valamint a felhasználóknak is. Hyperlinkje szerepel a Nyugat-
magyarországi Egyetem weboldalán29, mely egy egyetemi könyvtár esetében 
létfontosságú. 

Végül, de nem utolsó sorban, a felhasználók esélyegyenlő sége szempontjá-
ból döntő  fontosságú kérdést, a nyelvválasztás lehető ségét kell megvizsgálnunk. 
A Széchenyi István Városi Könyvtár weboldala sajnos kizárólag magyar nyelvű , 
semmilyen idegen nyelven nem közli tartalmát. Mivel a város lakosságának min-
tegy 10%-a német nemzetiségű , ez súlyos hiánynak tekinthető . Az egyetemi 
könyvtár német és angol nyelven is elérhető . 

Sopron könyvtári weboldalai a Minerva projekt által meghatározott tíz minő -
ségi alapelv sok követelményének kiválóan megfelelnek. Fejlesztési javaslataim 
a vizsgálat során elő került néhány hiányosság megszüntetését célozzák meg. 
Fontosnak tartom a Széchenyi István Városi Könyvtár weboldalának legalább 
német nyelvre való lefordítását, illetve csak szöveges változat létrehozását a 
felolvasóprogramot használók, és a lassú internetkapcsolattal rendelkező  fel-
használók számára. Mindkét weboldalon szükség van még honlaptérképre és 
útvonalmutatóra, a weboldalra vonatkozó felhasználási feltételek, illetve haszná-
lati szabályzat kidolgozására, valamint közzétételére. 

Esztétikai vizsgálat 
Egy könyvtáros weboldal nem csak a releváns tartalom hordozója, nem csak a 
könyvtári szolgáltatások online elérhető ségének biztosítója, hanem esztétikai, 
művészi alkotás is egyben. A tartalmak megfelelő  elrendezése, a színvilág, a 
design elemek elrendezése és felhasználása, az ötletes, dinamikus megoldások 
alkalmazása mind hozzájárul az értékéhez. Úgy gondolom, ezek nem külső sé-
gek. Egy szép, harmonikus, jól kezelhető , és első re átlátható weboldal ‒ a tar-
talmi elvárások mellett persze – alapvető  igény kell, hogy legyen.  

A Széchenyi István Városi Könyvtár weboldalának színvilága harmonikus és 
barátságos, a kiemelt weboldalrészeket külön színnel jelölték. Az alapvető en 
fehér és szürke oldalakon fel-felvillanó élénk színek (piros, sárga, kék, zöld) 
üdítő  összhatást eredményeznek. A jobb oldalon alul elhelyezkedő  „Slideshow” 
mindig egy éppen aktuális esemény fényképét jeleníti meg a galériából. 

A gyermekkönyvtár külön aloldallal rendelkezik, mely, ha lehet, még barát-
ságosabb külsejű . Rajta a világoszöld szín dominál, több gyerekeknek szánt, 
vagy gyerekek által rajzolt képet tartalmaz. 

Kialakítása, képi és színvilága megfelelő  egy városi könyvtár weboldala 
számára, melynek első dleges célja Sopron és a környező  kistelepülések lakossá-
gának tájékoztatása, illetve a közösségszervezés. Ez utóbbit különösen jól telje-
síti, a gyakori szavazási lehető séggel (egy korábbi téma: Ön szerint mikor esik le 
az első  hó Sopronban?), a cikkek, bejegyzések, bemutatók kommentezésével, top 

                                                        
29 www.nyme.hu  
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10-es listák felállításával (például: A 10 legtöbbet kölcsönzött könyv) a felhasz-
nálókat is bevonják a könyvtárosok, és könyvtárhasználók közösségébe. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár weboldala összhatásá-
ban jóval komolyabb, szigorúbb, az egyetemi oktatók, hallgatók és kutatók elvá-
rásainak megfelelő en nem a barátságosságra helyezi a hangsúlyt, hanem a rele-
váns tartalmak megjelenítésére, közérdekű  információk szolgáltatására, és a 
könyvtár bemutatására. Éppen ezért az összkép kevésbé barátságos és hívogató, 
mint a városi könyvtár honlapja, de itt nem is ez a célkitűzés. A weboldalnak 
célszerűnek, jól használhatónak kell lennie, ezért nem tartalmaz helyfoglaló, 
felesleges design elemeket. 

Színvilága is egyszerű  és praktikus, a világos vajszínű  háttér kiváló kont-
rasztot alkot a sötétbarna betűkkel. A „banner” sötétzöld hátterű , világos vajszí-
nű  betűkkel készült, ez ötletes, és jól kiemeli a különbségeket, habár egy kicsit 
talán már idejétmúlt design elem. Az egész oldal nem gördíthető  lefelé, csak a 
belső  tartalmi rész, ezért a menü mindig egyszerűen elérhető  marad, és a webol-
dal minden helyzetében egységes képet mutat. 

A felhasználók visszajelzései 
A felmérés szerint a felhasználók elégedettek a két weboldallal, és rendszeresen 
látogatják ő ket. A Széchenyi István Városi Könyvtár esetében egyedül az online 
katalógus használata okozott néhányuknak nehézséget, míg a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemi Központi Könyvtár weboldalát minden szempontból maximálisan 
értékelték. Támogatják a jelenlegi felépítést és színvilágot, az információkat 
pedig hamar, és könnyen megtalálják az oldalakon. 

7. Értékelés 
Kutatásomban két soproni könyvtárat vizsgáltam abból a szempontból, vajon 
megfelelnek-e a modern információs elvárásoknak. Ezeknek az elvárásoknak 
három fajtájával foglalkoztam, a felhasználói igényekkel, a szakma által megha-
tározott irányelvekkel és ajánlásokkal, illetve az országos statisztikai adatokból 
számított magyar átlagos könyvtári helyzettel. Ezek alapján a modern informáci-
ós területek közül két fontosabbat emeltem ki, az informatikai, illetve technikai 
felszereltséget és a weboldalakat. 

Mindkét terület vizsgálata összességében pozitív eredményt hozott. A Széc-
henyi István Városi Könyvtár és a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi 
Könyvtár megfelelt mind a felhasználók, mind a szakma elvárásainak, és jobban 
teljesített az országos átlagnál. Reagált a speciális, helyi igényekre és könyvtár-
ba járók csoportjának összetételére is. Ez mind az informatikai felszereltségben, 
mind a weboldalak felépítésének, megjelenésének, valamint tartalmának megvá-
lasztásában tükröző dik. 

Habár néhány apróbb terület még fejlesztésre szorulhat, összességében úgy 
gondolom, hogy a két soproni könyvtár megfelelt a modern információs elvárá-
soknak. 
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