Könyvtár-statisztikai workshop a KS!! Konyvtárban,
2017. november 14—17.
A KSH Konyvtárban meendezett négynapos workshop célja az volt, bogy a résztvevök el
mélyUlt ismereteket szerezzenek a kulturalis statisztikai és kiemelten a könyvtãr-statisztikai
adatgyüjtés fontossagarol és hazai mükodéséröl.
A mUhelymunka résztvevôi korét ügy áflitottuk össze, hogy

—

az emberi Eröforrások

Minisztériumanak Kozgyi5jteményi Fäosztálya. a Központi Statisztikai Hivata és az Országos
Széchényi Konyvtãr Konyvtari Intézet mellett minél tobb konyvtártIpus képviselOi jelen
—

lehessenek: voltak meghivottaink a megyei, a városi. a felsöoktatási, az országos, az egyházi
és a vállalati konyvtarak korébôl is, és gondot fordItottunk arra is, hogy minél tobb Minösitett
Könyvtár rnegjelenhessen. Annak érdekében, bogy a teijes konyvtarszakma ãlláspontjat meg
ismerhessuk, a workshopot megelözoen kérdôIvet kuldtunk ki a Katalisten és a kozosségi me
diában, illetve tobb szakmai szervezet vezetojének, hogy javaslatait juttassa el hozzánk. Ily
módon tobbek közott a munkahelyi. az akadémiai kutatóintézeti és a birOsági konyvtárak ja
vas]atait is elöterjeszthettuk a rendezvényen.
A negynapos murika november 4-én eläadásokkal vette kezdetét. Dr. Vigh Annamá

na közgyfijteményi föosztãlyvezeto és Fülop Agnes föigazgató koszöntOje után Keeskeméti
Gergely (SZTE Klebelsberg Kuno Konyvtára), Körösi CsilIa (MTA Könyvtãr és Informaeios
Kozpont) es Rózsa David (KSH Könyvtár) tájékoztatójãra került sor Változások a 2018-as
könyvtdrstatisztilthban és a bedrkezett javaslatok ismertetése cimmel a könyvtárstatisztika
megüjitásãnak elsb, 2017. nyári lépéseiröl és a workshop elökészitéseként kapott javaslatok
no!. Kóródy Judit (Infodok Kft. Magyar Telekom Infotéka) A statisztika mint a meggyá’zés
—

eszkoze, Bárdosi MOnika (KSH) Szemelvén,vek a kulturdlis statisztika évszázados történetébô’l
és jelenébó’l, Fejes Ildikó (Magyar Nemzeti Müzeum Orszâgos Muzeológiai Módszertani és
lnformacios Központ) MuzeumStat. A megájult müzeumstatisztikai rendszer, végezetul Fehér
MikiOs (OSZK KI) Statisztika. Mült, jelen ésjövá’ cimmel adott elô. November 1 5-en és 1 6-an
két szekcioban. a kozkönyvtárak és a szakkonyvtárak körében folyt a mUhelymunka, majd
november 17-en kerult sor a szekciók munkâjãnak ismertetésére. a mindkét konyvtári kort
éninto pontok megbeszélésére és a közös javaslatok megállapItására.
A workshop résztvevOinek közos meglátása, bogy az eddigi allományalapü adatszol
gáltatást a szolgáltatások. a konyvtar tevekenységének es eredményességének IãthatObbá és
számszerüsjthetObbë tétele felé kellene mozdItani. En roviden a kovetkezok szerint foglaihat

juk össze. A kUlon köz- és szakkönyvtári melléklapokra a jelen formájukban nincs szUkség;
bizonyos speciãlis tevékenységek és szolgáltatások (példaul az MTMT-adminisztráció és a
DOI-regisztráció) miatt néhany kérdést érdemes csak a szakkönyvtáraknak kitölteniuk. Fontos
lenne a becsült és a pontosan mért adatokat megkulonboztetni, illetve a becslésekhez pontosan
és egyértelmflen leIrt módszertant adni. Az üj, adatbázis-alapü kérdOiven fel kellene tüntetni
az adatforrást is. Ez lenne az osszehasonlIthatosag aapfeItéte1e, med igy is lesz olyan adat,
ami a helyi sajatosságok miatt nem lesz osszevethetö más (bar hasonlo) konyvtáréval. A gép
pel aratható adatok (például a MOKKA-ba kuldott rekordok száma, ODR-statisztika, esetleg a
honlaplatogatottság) ne kézzel kitöltös módszerrel legyenek begyüjtve, med nagyobb a hiba
esélye, ráadásul alacsonyabb a hatékonysãg.
A szolgaltatásokkai kapesolatban nincs ártclrne kétszer kérdezni, van-e (2. pont), majd
késóbb kémi a számait (5.. 6.. 10. utáni pontok): ha van szolgáltatás, egy lenyiló mezóben
lehessen ugyanott beirni az adatokat. Jlletve azt is lehessen jelolni. ha a szolgáltatás rendelke
zésre all ugyan, de az aktuális évben a használatok száma nulla. Az informatikai ellãtottság
tábla (3.) erösen aktualizálandó. Itt a struktüra is átrendezendö; a honlapot érintô kérdések
(3.3, 3.13—15.) legyenek egy csoportban. Az állomán tábla (4.1., 4.2.) csak a leltári állomány
ról szOl, de kiegészftendô tobb elemmel (apasztás, muzeális. helyismereti, nemzetiségi doku
mentumok, digitâlisan elérhetO folyoiratok). A használat és a rendezvények tábla (5. és 6.)
igényli a legnagyobb beavatkozast, de egyértelmü, hogy az üjonnan regisztrált olvasók száma
teijesen fiktiv, törlendo. A ,,Távhasználat’ helyett ,,virtuális használatrOi” beszElnénk, és itt az
alkategOriákat (OPAC. e-mail, chat, honlap, kozosségi médiabeli aktivitãs) is pontosabban
szét lehetne választani és az ñtmutatóban egyértelmtlen azonositani (letoltés, session, poszt,
megosztás). A rendezvény kategoriákat szintén pontosabban kell meghatározni erre részle
—

irs javaslatot kaptunk a Fävárosi Szabó Ervin KonyvtártOl.
Workshopunkat eredményesnek Itélhetjuk, hiszen a négynapos munka
születek hetei

—

—

és az elöké

alatt világossã vált, hogy a konyvtári szakma nemcsak igényli a változást,

hanem a föbb iranyokat illetöen megegyezésre is bid jutni, ezekben nincsenek jelentös eltere
sek a kQlonbözö konyvtãrtipusok kozott. A résztveväknek elégedettségi kérdöIvet küldtunk
ki. amelyben

esetleges hasonlo projektjeinlcre tekintettel

—

értékelést és javaslatokat is ker

tunk. A workshop szervezését összességében 15 válaszadobol 13 értékelte ötös, kettä négyes
érdemj eggyel.
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Néhány fenykép a rendezvényrôl:
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A pályázati dokumentáció eldrhetäsége konyvtárunk aloldalán:
http: Lon• ‘.iar.ksh. Ru indc’cphp.’s nkaworkshoj2UI7

A rendezvényen készult száztIz fénykép elérhetOsége konyvtárunk galdriajaban:
I &f—201 7111 71i532

Budapest, 2018. februar 16.
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