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AZ INFORMÁCIÓS ADATBÁZISOK ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATA 
SZLOVÉNIÁBAN A KÖZKÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁSBAN 

Témaválasztás       
A 2 millió lakosú Szlovéniában az ezredfordulót követ  években a hagyományos könyvtári 
tevékenység és szolgáltatások terén az információs társadalom nyújtotta lehet ségek 
jóvoltából globális változásokra került sor, ez a folyamat napjainkban is tart. 
Disszertációmban a közkönyvtárak azon online szolgáltatásait vizsgáltam, amelyet 
közvetlenül a világhálón keresztül nyújtanak, függetlenül az intézmény nyitvatartási idejét l.   
Disszertációm három f  kérdésköre a következ kre összpontosít:  

- a szlovéniai közkönyvtárak m ködési feltételei,  
- az országos egységes könyvtári online adatbázis és  
- a közkönyvtári honlapok min ségi tartalomszolgáltatása.   

A kutatás célja 
A kutatás f  célja felmérni, bemutatni és értékelni a szlovéniai közkönyvtári hálózat 
jellegzeteségeit, valamint az országos közkönyvtári adatbázis el nyeit és hátrányait, valamint 
fejl dési lehet ségeit itthon és külföldön. A disszertáció f  súlypontját a közkönyvtári 
honlapok felmérésére helyeztem – a min ségi tartalomszolgáltatási elvekkel összhangban a 
következ  kérdésekre kerestem a választ:   
- A világhálós lehet ségeken belül biztosítja-e a könyvtár a független információkeresést? 
- Milyen formában és mértékben használhatók a könyvtári honlapokon keresztül  
   az elektronikus publikációk?  
- Vannak-e a könyvtárnak saját fejlesztés  adatbázisai, gy jteményei? 

Vizsgálati módszerek:  
1. A választott témakör hazai és külföldi szakirodalmának feldolgozása és elemzése 
2. A választott témakörre vonatkozó törvények, szabályrendeletek, ajánlások  
    s kritériumok áttanulmányozása 
3. A közkönyvtári honlapok felmérése, a kapott eredmények értékelése és behasonlítása 
4. Statisztikai kimutatások és értékelések  

A disszertáció szerkezete:  
A disszertáció négy fejezetre tagolódik, a bevezet ben röviden vázolom a címben 
meghatározott kérdéskört és az ezzel kapcsolatos hipotéziseket, továbbá történelmi és 
földrajzi szempontból bemutatom a vizsgált országot.  
1. Röviden ismertetem a szlovéniai könyvtári és a közkönyvtári tevékenységr l szóló 
törvényeket és el írásokat az 1945 – 2001 közötti id szakra vonatkozólag. Külön kiemelve az  
érvényben lév  2001-ben megjelent törvényt, s mindazon közkönyvtári normatívákat és 
szabályrendeleteket, amelyek a közkönyvtári hálózat keretében m köd  intézményekre 
vonatkoznak.  
2. Tájékoztató jelleggel bemutatom az országos akadémiai internet szolgáltatót, amely  
közm vel dési, oktatási intézmények és nonprofit szervezetek részére ingyenes internet 
hozzáférést biztosít.  
3. Részletesen ismertetem a COBISS egységes könyvtári adatbázist, a közkönyvtári 
tevékenység során használatos COBISS 2 és a COBISS 3 programok moduljait, a CONOR 
névkatasztert, a SICRIS kutatói adatbázist és a többi hozzá kapcsolódó könyvtári informatikai 
szolgáltatást. Kitekintésként ezen fejezetben részletesen ismertetem a COBISS.NET – további 
négy országra kiterjed  könyvtári adatbázist.  



4. A szlovéniai közkönyvtári honlapok Európai Uniós mércék alapján történ  tartalmi, 
szerkezeti, min ségi és m ködési szempontból való vizsgálata során külön kitértem a 
könyvtári honlapok alapvet  szerkesztési elveire. A 73 kérdést tartalmazó kérd ív keretében 
felmértem s megvizsgáltam mind a 60 közkönyvtári honlapon elérhet  szolgáltatásokat s azok 
min ségét. A felmérés során kapott eredményeket pontozási rendszer alapján és 
százalékarányban kimutattam és értékeltem – külön kivetítve a szlovén közkönyvtárak három 
csoportjára vonatkozólag. Az összesített eredményeket négy táblázat keretében rangsoroltam, 
majd 5-5 horvátországi és szerbiai közkönyvtári honlap mérési eredményét hasonlítottam 
össze a szlovéniai közkönyvtári honlapok felmérése során kapott eredményekkel.   
A disszertáció végén összegeztem a közkönyvtárak ezen szolgáltatásainak min ségét, s 
rávilágítottam mindazon el nyökre és hiányosságokra, amelyek 2005 december 5-e és 2008 
január 6-a között, a vizsgált id szakban kimutathatók voltak.  

A szlovéniai közkönyvtárak sajátosságai a kutatás szempontjából  
A 60 szlovéniai közkönyvtárat nagyságrendileg és a könyvtári hálózat lakossági számaránya 
szerint három csoportba soroltam, ezek alapján került sor a könyvtári honlapok felmérésére és 
vizsgálatára.   
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A 62 közkönyvtár közül 60 rendelkezett a kutatás ideje alatt saját honlappal 

A SZLOVÉN KÖZKÖNYVTÁRAK MÉRÉSI EREDMÉNYE    
A vizsgált id szakban 62 közkönyvtár szerepelt a Kulturális Minisztérium és a ljubljanai 
Nemzeti és Egyetemi Könyvtár országos módszertani intézetének nyilvántartásában. Közülük  
60 közkönyvtárnak volt állandó, m köd  honlapja a világhálón.  
A jobb áttekinthet ség kedvéért azon községek neveit, amelyekben körzeti központi könyvtár 
m ködik, félkövér bet vel emeltem ki. A körzeti községi és községi könyvtárak esetében 
világos bet ket használtam. Tekintettel a tézisfüzet terjedelmére s formátumára ez esetben 
csak a legeredményesebb húsz közkönyvtár eredményeit közlöm.1

                                                
1 A felmérésben résztvev  60 közkönyvtári honlap mérési eredményei megtalálhatók a disszertáció 149-150. 
oldalán. 

KATEGÓRIA KÖNYVTÁR LAKOSSÁG SZÁMA 
I. Körzeti központi könyvtár  50-100 ezer 14

II. Körzeti könyvtár  20-50 ezer 24
III. Községi könyvtár  7-20 ezer 22



Könyvtár székhelye  pontszám
mínusz. 

pont 
összes 
pont 

átlag 
% 

1. Ljubljana, 
O.Župan i  k.  60 0 60 82,2

2. Maribor 57 0 57 78,1
3. Muraszombat 50 0 50 68,5

4-5. Lendva 49 0 49 67,1
4-5. Koper 49 0 49 67,1

6. Kamnik 47 0 47 64,4
7-8. Novo mesto 46 0 46 63,0
7-8. Ptuj 47 1 46 63,0

9. Kranj 46 1 45 61,6
10-11. Brežice 44 0 44 60,3
10-11. Ljubljana,   

J. Mazovc k.  45 1 44 60,3
12-14. Trebnje 43 0 43 58,9
12-14. Ljubljana,  Šiška k.  43 0 43 58,9
12-14. Celje 44 1 43 58,9
15-16. Trži  42 0 42 57,5

 15-16. Tolmin 42 0 42 57,5
17-18. Zagorje ob Savi 41 0 41 56,2
17-18. Ravne na Koroškem 41 0 41 56,2
19-20. Krško 40 0 40 54,8
19-20. Velenje 40 0 40 54,8
21-60. Többi közkönyvtár… … … … …

ÁTLAG  35,8 35,6 48,7

A felmérés során vázolt kritériumok alapján a ljubljanai Oton Župan i  (82,2%), a maribori 
városi (78,1%) és a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár (68,5%) felel meg az 
elvárásoknak. Ezen hármast követi a lendvai körzeti könyvtár és a koperi körzeti központi 
könyvtár (67,1%). A 6. helyre került a kamniki körzeti könyvtár (64%), azt követik a 7-8. 
helyen a Novo mesto-i és a ptuji könyvtárak (63%). A 9. helyen áll a kranji könyvtár (61,%),  
a 10-11. helyen van a brežicei és a ljubljanai Jože Mazovc könyvtár (60,3%), stb.  

A mér lapon szerepl  73 kérdés során a könyvtárak 71 pozitív és 2 negatív pontszámot 
gy jthettek össze. Összegezve a felmérésben résztvev  60 könyvtár elért pozitív és negatív 
pontszámait, az átlagos eredmény 35,6 pont lett, ami 48,9%. Ezek alapján megállapíthatjuk, 
hogy a szlovén közkönyvtári honlapok a vizsgált id szakban tartalmi s min ségi szempontból 
nem felelnek meg teljes mértékben az elvárásoknak. A felmérés  során kapott átlageredmény 
nem érte el az 50%-os minimumot sem. Az EU kulturális honlapok min ségi vizsgálata során 
valamennyi kérdéscsoportban legalább 70-75%-os eredményt javasolnak elfogadható 
kritériumnak. Ebb l kiindulva a megvizsgált három ország közkönyvtári honlapjai teljes 
egészében nem tesznek eleget ezen elvárásoknak és szempontoknak.     

A szlovéniai közkönyvtárak és a mintaként kiválasztott 5-5  horvátországi és szerbiai 
könyvtár átlageredményei 



 Országok szerint pontszám mínusz p. összes p. átlag %
Horvát közkönyvtárak  38,4 0,2 38,2 52,3
Szlovén közkönyvtárak  35,8 0,2 35,6 48,7
Szerbiai közkönyvtárak 31,8 0,0 31,8 43,5
ÁTLAG  35,3 35,1 48,2

A 60 szlovéniai közkönyvtár mérési eredményeit összehasonlítva a mintaként kiválasztott 5-5 
horvátországi és szerbiai közkönyvtár átlagos eredményével azt állapíthatjuk meg, hogy a 
horvátországi közkönyvtárak 38,4 pontot gy jtöttek össze, s 52,3%-os eredménnyel az 1. 
helyre kerültek. ket követik a a 2. helyen a szlovén közkönyvtárak 48,7%-os, míg a 3. 
helyen a szerbiai könyvtárak 43,5%-os teljesítménnyel. A megvizsgált 3 ország 
közkönyvtárainak átlageredménye 48,2%, amely majdnem megegyezik a szlovéniai 
közkönyvtárak átlagával.  

HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT 
1.  
Az egységes online könyvtári adatbázis folyamatos m ködése lehet séget ad arra, hogy a 
nemzeti bibliográfia rendszert a világhálón keresztül bárki térítésmentesen használni 
tudja mindazon közkönyvtári elektronikus tájékoztató szolgáltatásokkal egyetemben, 
melyeket valamennyi felhasználó részére biztosítanak. A Szlovéniában kialakult 
könyvtári- és tájékoztatási rendszer komplexitása a közkönyvtárakat arra motiválja, 
hogy  saját gy jteményükr l és a COBISS adatbázisban feltárt nemzeti irodalomról a 
könyvtár nyitvatartási idején túl  is tájékoztassanak.       
A COBISS egységes online könyvtári adatbázis a 90-es évek közepét l napjainkig most már 
nemcsak az adott könyvtári számítógépes terminálokon keresztül, hanem az interneten 
keresztül a könyvtár épületén kívülr l könnyen, akadálymentesen elérhet  és használható. 
El zetes bejelentkezés s azonosító jelszó nélkül a gyors internetes adatátviteli hálózaton  
keresztül bárki térítésmentesen használhatja az egységes szlovén könyvtári online adatbázist, 
amelyet a maribori IZUM keretében nagy tárolókapacitású és gyors kiszolgáló szerverre 
telepítettek. Ennek keretében tájékozódás és adatok letöltése céljából használható a központi, 
valamint a rendszer keretében együttm köd  tagkönyvtárak helyi adatbázisai. Ezzel 
párhuzamosan a COBISS.NET keretében elérhet  és böngészhet  a szerbiai, montenegroi, 
macedónai, valamint a bosznia-hercegovinai virtuális könyvtári adatbázis. Az adatbázishoz 
hozzáférési joggal rendelkez  feldolgozó könyvtárosok könyvészeti rekordokat tölthetnek le.  
A COBISS könyvtári program teljeskör  szolgáltatást nyújt: nyilvántartja az olvasók adatait, 
a kikölcsönzött dokumentumokat, lehet ség van ezek online meghosszabbítására, 
el jegyzésére, illetve a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítására. Ezen kívül személynév,  
tárgyszó s ETO szám alapján bibliográfia készíthet . Az online adatbázist üzemeltet  intézet 
keretében fejlesztették ki a SICRIS kutató adatbázist és a CONOR névkatasztert, valamint a 
»Kérdezd meg a könyvtárost« elnevezés  online szolgáltatást. A könyvtári adatbázis 
rendszerbeli m ködését, annak frissítését, valamint a könyvtárosok folyamatos 
továbbképzését a maribori IZUM keretében szervezik meg. A fenti hipotézisemben 
megfogalmazottak alapján méltán állítom azt, hogy ezen egész országot átfogó és behálózó 
könyvtári adatbázis méltó példaként szolgálhat más országok könyvtári rendszerei számára.   
Az adatbázis hiányosságainál megállapítottam, hogy nem nevezhet  teljes egészében digitális 
könyvtárnak, mivel csak elektronikus katalógusként és adatbázisként m ködik. 2004-ben 
elkészült a feldolgozói program grafikus felülete, de még nincs lehet ség arra, hogy a 
felhasználók képi formátumban is megtekintsék a kiválasztott dokumentumok címlapját, vagy 
szöveges formátumban elolvassák azok rövid tartalmi ismertet jét, összefoglalóját, illetve 
tartalomjegyzékét. 2005 folyamán történtek áthidaló megoldásnak nevezhet  lépések. A 



bibliográfiai rekordok megjegyzések rovatában közlik a dokumentum webes elérhet ségét az 
adott könyvtár szerverén, amelyet HTML, vagy PDF formátumban lehet megtekinteni, illetve  
letölteni. 

2. 
A min ségi közkönyvtári honlap közérthet  nyelven naprakész tájékoztatást nyújt, 
figyelembe véve a felhasználók igényeit s elvárásait, különös tekintettel a nemzeti 
kisebbségekre és a többnyelv ségre. A kutatás megtervezésekor azt feltételeztem, 
ismerve a szlovén alkotmány Európában példaérték nek tekintett kisebbségi 
jogbiztosítását, hogy a nemzetiségi területen lév  könyvtárak gyakorlata jogkövet . A 
multikulturális elveket tiszteletben tartó nemzeti törekvés, feltételezésem szerint az 
információszolgáltatás többnyelv ségben megnyilvánuló gyakorlatát  eredményezi a 
közkönyvtárakban.  
 A közkönyvtári honlapok esetében természetes követelmény, hogy magát az intézményt, 
annak gy jteményét és az ott folyó tevékenységet megfelel  nyelven, a célközönség felé 
megfelel  módon prezentálja. Olyan nyelven kell mindezt megfogalmazni, hogy az 
közérthet  legyen valamennyi korosztály számára. Tézisem ezen elvárásának a szlovén 
közkönyvtárak teljes egészében eleget tettek. Fontos elvárásnak számít az is, hogy a 
felhasználók részére készült információk frissek s naprakészek legyenek. A dátumhoz kötött, 
idejétmúlt eseményekr l szóló információkat az archív anyagok között kell tárolni. A 
könyvtárak több mint a háromnegyed része folyamatosan közöl friss információkat, ami arra 
enged következtetni, hogy a honlapokat folyamatosan frissítik, a régebbi dátumokhoz köt d
eseményekr l s rendezvényekr l szóló tudósításokat, s felhívásokat módosítják, vagy törlik.  
Nem állítható az teljes mértékben, hogy valamennyi könyvtár eleget tud tenni ezen 
elvárásnak. A felmérés során a megvizsgált közkönyvtári honlapok több mint 18%-ánál 
találtam dátumhoz kötött és idejétmúlt információt.  
Azt a következtetést vontam le, hogy egyes könyvtárak ódzkodnak dátumhoz kötött 
eseményekr l el zetesként szólni, mivel nem áll módjukban az internetes oldalak napi és heti 
frissítési lehet sége. Ebb l arra lehet következtetni, hogy az adott intézményben nincs olyan 
munkatárs, aki folyamatosan tudná karbantartani a könyvtár honlapját.  
A nemzetiségi kisebbségek alkotmányos jogaiból ered en a 2001. évi könyvtári törvény külön 
cikkelyekben biztosítja a kisebbségek könyvtári ellátását és azon belül a könyvtári 
tevékenység keretében a nemzetiségi nyelvek használatát. Ezen elvárásnak a magyar nyelv 
használatát illet en a muraszombati és a lendvai könyvtár példaérték en eleget tesz. Mind a 
két intézményben több évtizede magyar anyanyelv  egyetemi végzettség  könyvtárosokat 
foglalkoztatnak. A két könyvtári honlap mind a két nyelven elérhet . Mindkét honlapon 
folyamatosan frissül  s b vül  magyar nyelv  tartalomszolgáltatással és tájékoztatási 
formával találkozhatunk.  
A tengerparti olasz nemzetiség és az ottani kétnyelv  területen lév  könyvtárak esetében a 
koperi körzeti központi, valamint a pirani és a sežanai könyvtár esetében példaérték  olasz 
nyelv  tájékoztatással és tartalomszolgáltatással találkozhatunk az adott könyvtári honlapok 
esetében. Ezzel ellentétben a vizsgált id szakban a kétnyelv  területen lév  izolai könyvtár, 
valamint az olasz határ mentén lév  Nova Gorica-i és ajdovš inai könyvtárak esetében ez  
hiányolható. A többnyelv ségi elvek alapján és az Európa Uniós kompatibilis könyvtári 
honlapok szükségességét illet en a szlovén közkönyvtárak eléggé lemaradtak ezen törekvések 
terén. Összességében tekintve a megvizsgált 60 könyvtári honlap közül csak tíz esetben 
(16,7%) találtam angol nyelv  hosszabb-rövidebb összefoglalót és ismertet t. A német nyelv 
pedig mondhatnánk teljesen háttérbe szorult. A határ menti könyvtárak közül csak egynek van 
német nyelv  tájékoztató jelleg  honlapja. Azon szlovén közkönyvtárak, amelyek az ország 
délkeleti határmenti részén vannak - egy sem közölt horvát nyelven plusz tartalmakat. A 



kontrollcsoport keretében megvizsgált horvátországi és szerbiai könyvtárak esetében sem volt 
jobb a helyzet. A horvát könyvtárak közül csak a rovinjinak van olasz nyelv  honlapja, míg a 
szerbiai könyvtárak esetében példaként kiemelhet  a a aki könyvtár szerb és angol nyelv , 
valamint a zombori városi könyvtár gazdag tartalommal rendelkez  szerb és magyar nyelv
honlapja.    

3.  
A korszer  közkönyvtár olyan, amely képes tradicionális könyvtárként m ködni, s 
egyben információs központ is. Olyan tájékoztató jelleg  s folyamatosan b vül
szolgáltatásokat nyújt a világhálón keresztül, amelyek megfelelnek a kulturális 
intézmények, köztük a közkönyvtárak részére javasolt EU normatíváknak, valamint  
szélesebb körben a felhasználó közönség elvárásainak és igényeinek. Empirikus 
kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a szlovén közkönyvtárak honlapjai 
mennyire illeszkednek a min ségi elvek kézikönyvének elvárásaihoz. El feltevésem 
szerint ezen a területen jelent s lemaradások vannak. 

Az információs technológia gyors fejl dése s a könyvtárakkal szemben támasztott elvárások 
nagy kihívások elé állítják a szakma képvisel it. Mind nagyobb figyelmet kell szentelni a 
hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett az információs tevékenységnek, hisz 
folyamatosan változnak a felhasználói igények, a közösségek és az egyének elvárásai. Új 
szolgáltatások és szolgáltatási formák jelennek meg, állandóan változik és módosul a 
könyvtári tevékenység.  
A szlovéniai közkönyvtárak évek óta arra törekszenek, hogy ne csak hagyományos 
könyvtárként, hanem információs központként is m ködjenek. A hipotézisben felvázolt 
állítást a könyvtári honlapok mérése során kapott eredményekkel támaszthatom alá:  

- a 62 közkönyvtár közül 60 folyamatosan m ködtet könyvtári honlapot 
- a nyitó honlapok mindegyikén megtalálható a könyvtár elérhet sége    
- a honlapok 90%-ban megfelel , tájékoztató jelleg  tartalommal rendelkeznek      
- a honlapok 88,3%-ban megfelelnek a célközönség  
   valamennyi korosztálya igényeinek.  
- az online kapcsolatteremtési és véleménynyilvánítási lehet ség igen magas (91,7%)    

A könyvtári honlapok nyitó oldalán sajnos nem minden könyvtár esetében érhet  el 
közvetlenül az egységes könyvtári adatbázis opac katalógusa. A 60 könyvtár közül ezt csak 
46 könyvtár tette lehet vé, amely alig 76%-os eredményt jelent. Hasonló tendencia figyelhet
meg a könyvtári törzsállomány ismertetésénél, míg  különféle könyvtári szolgáltatásokat s 
azok díjszabásait 53 könyvtár (88,3%) ismerteti. A gyermekkönyvtári állományról 33 
könyvtár (55%) közöl hosszabb-rövidebb ismertet t, de külön gyermekeknek készült 
gazdagon illusztrált és megfelel  tartalommal ellátott weboldala csak 28 könyvtárnak (46,75) 
van. A nem hagyományos könyvtári dokumentumok gy jteményét az intézmények fele (31 
könyvtár – 51,7%), míg a helyismereti gy jteményt csak 26 intézmény (43,3%) mutatja be.   
Ezek szerint a hipotézisemben felvázolt elvárásoknak a megvizsgált közkönyvtárak nem 
tesznek teljes egészében eleget. Figyelembe véve az IFLA közkönyvtárakra vonatkozó 
normatíváit, a szlovén könyvtári törvényt, a közkönyvtárakra vonatkozó normatíva rendszert 
azt a következtetést tudom ezek szerint levonni, hogy nemcsak könyvtáros körökben, hanem a 
felhasználók széles táborában, beleértve itt minden korosztályt, a különféle sajátosságokkal 
él k, a többségi nemzet, a kisebbségi és etnikai csoportok körében évr l évre mind nagyobb 
igény és szükséglet mutatkozik a szolgáltatások folyamatos korszer sítése iránt. Mindez a 
jelenlegi finanszírozási feltételek mellett és az állandó munkaviszonyban lév  könyvtárosok  
létszámát illet en nehezen valósítható meg rövid határid n belül. Feltételezhet en 2-3 évnek 



kell eltelnie, hogy ezen lemaradást a folyamatos finanszírozás, a megfelel  szakemberek és a 
technológiai felszerelés biztosítása terén a szlovén közkönyvtárak behozzák.  
A másik drasztikusnak t n  megoldás: a tagsági és a szolgáltatási díjak emelése, a könyvtári 
szolgáltató helyek és szolgáltatások összevonása, a munkaer  átcsoportosítása, illetve 
létszámleépítés, különféle takarékossági intézkedések bevezetése: rövidebb nyitvatartási id , 
kevesebb könyvtári dokumentum vásárlása, a meglév  könyvtári felszerelés és technológia 
további használata s amortizálódása. Ez esetben a közkönyvtár elveszíti hitelességét és 
küldetését, s nem tesz eleget az IFLA és az EU közkönyvtárakra vonatkozó elvárásainak.  

4.  
A közkönyvtári honlapok digitális tartalomszolgáltatása lehet séget biztosít arra, hogy a 
hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett, függetlenül az intézmény nyitvatartási 
idejét l, az internetes böngész k és keres k segítségével mindenféle megkötöttségek 
nélkül használni tudják mindazon adatbázisokat, virtuális könyvtárakat, digitális 
lexikonokat, szótárakat, e-bibliográfiákat s tematikus linkgy jteményeket, amelyeket 
ezen intézmények szolgáltatnak. Hipotézisem szerint a könyvtárak felismerték ezt a 
szükségszer séget, de a honlapok bevezetési id pontja és navigációs struktúrája a 
nagyobb gy jtemények el nyét mutatja. 
A könyvtár a tudás és az információk tárháza – ezen állítás bebizonyítására törekszenek 
mindazon könyvtárak, amelyek a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett folyamatos 
információ- és tartalomszolgáltatást nyújtanak az interneten keresztül a megkeresések alapján. 
Gyakorlati szempontból vizsgálva a kérdést és a hipotézisemben megfogalmazott állítás 
bizonyításának el zeteseként arról szerettem volna meggy z dni, hogy a szlovén 
közkönyvtárak honlapjain mennyire elterjedtek s használatosak a hazai és a külföldi internetes 
keres k, illetve a honlapon belüli keres motorok. Sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy 
a hazai fejlesztés , s a fiatalok s id sebbek körében annyira közkedvelt Najdi.si, illetve a 
Matkurja keres k a megvizsgált 60 könyvtári honlap közül csak 25 esetben (41,7%) voltak 
megtalálhatók. Nem volt jobb a helyzet a külföldi keres motorok esetében sem, a Google, az 
Altavista, a Yahoo, a Lycos és többi alig 24 könyvtár (40%) honlapján voltak közvetlen link 
formájában elérhet k. Bels  keres program vagy keres eszköz 16 könyvtár (26,7%) esetében 
volt megtalálható. Mindebb l az a tanulság vonható le, hogy csak azon könyvtárak esetében 
találhatók különféle keres motorok, amelyek igényesebb, s gazdagabb honlapot m ködtetnek, 
s a minimális internet szolgáltatások mellett olyan tartalmakat és linkeket kínálnak, amelyek 
visszacsalogatják látogatóikat, s kiinduló kedvenc internetes oldalnak szeretnék elfogadtatni 
könyvtári honlapot.   
Digitális szöveggy jteményeket, tanulmányokat, e-bibliográfiákat 16 könyvtár (26,7%) 
esetében találtam, digitális könyvtára 13 intézménynek (21,7%) van. A Szlovén Nemzeti és 
Egyetemi Könyvtár keretében m ködtetett Szlovén Digitális Könyvtár felé 20 könyvtárnak 
(33,3%) van közvetlen linkje. A »Kérdezd meg a könyvtárost« elnevezés  online szolgáltatást 
a könyvtárak fele ismerteti, s nyújt hozzá közvetlen elérési linket.  
A hipotézisemben megfogalmazott elvárásoknak a szlovén közkönyvtárak nem tudnak eleget 
tenni. A felmérés során kapott adatok alapján id szer , többcélú s folyamatos tartalom-
szolgáltatást, egyedi adatbázisokat, digitális lexikonokat s tematikus linkgy jteményeket csak 
azon nagyobb, körzeti központi és központi könyvtárak tudnak m ködtetni, ahol lehet ség 
nyílt a meglév  hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett olyan plusz munkaer t 
biztosítani, akinek erre megfelel  képzettsége van. Globálisan tekintve erre a problematikára a 
szlovén közkönyvtárak a digitális tartalomszolgáltatás terén a rendezetlen szerz i jogi 
viszonyok, valamint a hiányzó anyagi támogatás s a képzett munkaer  hiánya miatt jóval 
lemaradtak a szomszédos országokhoz viszonyítva.       



ÖSSZEGEZÉS  
Mindent összegezve azt állapíthatom meg, hogy a szlovéniai közkönyvtárak egységes 
adatbázisa példaérték  a többi európai ország könyvtári rendszerei között, míg a teljes 
szöveg  dokumentumok digitalizálása terén lemaradás állapítható meg. Ennek egyik f  oka az 
elektronikus publikációk terén tapasztalható rendezetlen szerz i jogi viszonyok. A 
közkönyvtári honlapok tartalmi, min ségi és szerkezeti szempontból való vizsgálata során 
kapott eredmények azt bizonyítják, hogy a számítástechnika és webtechnológia gyors ütem
fejl désével részben anyagiak, és szakemberek hiánya miatt a szlovén közkönyvtárak 
nagyobb hányada nem tud teljes mértékben lépést tartani.    
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