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STUDIES

Bans, pulping plants and librarians. Withdrawal of books In the Metro
politan Library of Budapest between 1945 and 1950
KATSÁNYI Sándor

Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 14. (50.) 2004. no. 3. pp. 513- 524.

The article investigates the ideology-driven book withdrawal policy in Hungary from 
1945 to 1950, presenting also the attitudes and motivations of librarians carrying out 
the actions.

In 1945, the city authorities ordered the Metropolitan Library to seize all books and 
journals suspected of reflecting fascist, anti-Soviet and anti-democratic ideology. Se
nior staff at the library reacted according to their own interpretation of the order. They 
were hoping that through the exemptions of the measure, they would be able to save 
much of the collection and even keep a few of the titles confiscated from branch li
braries. The exemption was that two copies of the banned books could be kept for 
documentation purposes.

After the first wave of withdrawals, the collection of the central library was reduced by 
10,307 volumes. Further disputed titles were withdrawn from the card catalogues 
only: in this way, the books were not available for the readers, but at least they did 
not have to be destroyed. Withdrawn books and journals were sent to pulping plants 
by the police.

However, in 1946, an eager librarian prepared a concrete book withdrawal list to be 
used by branch libraries. This list went beyond the direct political interests and en
forced broader ideological considerations. In 1947, all banned books of “suspicious 
ideology” as well as all journals and newspapers published between 1920-1944 held
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in the central library were convicted to immediate de
struction. Despite the chief librarian asking the mayor of 
Budapest to intervene against the destruction of valu
able scientific journals, these periodicals were pulped.

The withdrawal campaign culminated in 1950 when it 
became a procedure controlled by the state. The minis
try of culture prepared book withdrawal lists for various 
types of libraries. Eventually all books were banned that 
presented the values of civil society in an attractive way. 
Many classical authors, the literature representing the 
life of countrymen, as well as religious books were also 
discarded. As a result of the country-wide elimination of 
books, approximately 54, 000 volumes were withdrawn 
from the collections of the Metropolitan Library of Buda
pest, which meant that two thirds of its previous collec
tion ended up in the pulping machines.

Surveying the marketing of library services In 
three Hungarian cities
VIDRA SZABÓ Ferenc -  PÉTERFI Rita

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 525 -  545.

On autumn 2003, researchers of the Hungarian Library 
Institute conducted a survey on the marketing environ
ment of libraries in three cities, Eger, Szolnok and 
Debrecen. The survey included questions on the appre
ciation of libraries, on the information needs of local citi
zens, about new library slogans that people would find 
useful for promotion purposes etc. The researchers in
tended to develop, on the basis of the outcomes, a sur
vey method that can be adopted and used by other li
braries too. 900 people were interviewed that were not 
members of any library at the time of the survey. The re
sults revealed what kind of picture non-users have of li
braries, and their opinions turned out to be useful for 
new strategies aiming to attract these people to the li
braries again.

Most interviewees had a positive image of libraries. The 
most often mentioned features of libraries were

1. the cultured atmosphere of libraries,

2. the helpful attitude of librarians, and

3. the collections and services.

However, in many cases, the interviewees were not sure 
about what kind of services they can expect at libraries.

The image of libraries as reflected by the answers of lo
cal citizens can help library directors in the planning of 
their marketing strategy. Libraries should be more ac
tively involved in the life of the local community, and in 
order to achieve this, they should strive to make the

marketing of their services more efficient. The marketing 
strategies should target both the users and the local de
cision makers. One of the marketing tips can be to 
emphasise the availability of the new information and 
communication tools at public libraries, most often free 
of charge for users.

The library of the Budapest History Museum
KOVÁCS, Valéria

Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 547 -  557.

The first local history museums date of the end of the 
19th century. In Hungary, it was Flóris RÖMER who first 
recommended the establishment of the Municipal Mu
seum that would collect and display objects in connec
tion with the history of the capital. The idea was sup
ported by the decision makers of the capital, however, 
the first municipal museum was opened in a temporary 
building and this is where it continued to operate for sev
eral decades. The Budapest History Museum finally oc
cupied its current premises in the museum complex of 
Buda Palaces in 1967, but some of its departments have 
remained located in other districts of Budapest. The or
ganisation of the document collections at various de
partments started at that time, and in 1973, a central li
brary was created incorporating the previous Archaeo
logical Library, as well as the libraries of Medieval history 
and the Early Modern Period. The library of the Buda
pest History Museum provides only limited access to 
public, its mission being the provision of professional lit
erature for researchers in the area of archaeological and 
museum-related research and activities.

The collocating function of the catalogue: cor
relations between the theories of Thomas Hyde 
(1674) and Domanovszky (1974), as well as the 
Frankfurt Principles (2003)
DUDÁS, Anikó

Könyvtári Figyelő (Library Review), voi. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 559 -  579.

The study summarises the epoch-making recognitions, 
theories and methods of the history of the collocating 
function of the catalogue over several centuries. In the 
17th century, the processes that nurtured the collocating 
function of the catalogue could be revealed through the 
development of the Bodleian Library’s catalogues. 
Thomas Hyde’s theories regarding the form and choice 
of entry headings and organising headings continue to 
be in accordance with the current tendencies in informa
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tion organisation that reinforce the role of the authorised 
headings and indirectly, the collocating function of the 
catalogue. Theories of the standardised headings can
not be separated from the theories of the object of the 
cataloguing process, the work itself. In the 1960s, Ákos 
Domanovszky, the recognised Hungarian theorist of the 
efforts towards an international cataloguing code, gave a 
precise definition of the functions and objects of the cat
alogue as well as a concept of “a work”. In his view, col
lecting the works of an author and collocating the edi
tions of the works of an author should be regarded as 
two separate basic functions and not as one function in 
the general sense. Domanovszky’s concept of work con
tinued to influence the theories that have emerged 
around the millennium. The post-modern approach to 
the concept of work takes into consideration the diverse 
manifestations of the same intellectual content, the vari
ous media-containers as well as the different social and 
cultural contextual spaces. In the Frankfurt Principles 
(2003), the principle of collocation is incorporated as an 
implicit presupposition rather than an explicit recom
mendation. The principle allows of various interpreta
tions and applications, making sure that catalogues are 
capable to collocate multiple data set elements accord
ing to varying demands. The study also touches upon 
the contacts of Hungarian fellow scholars of the 17th 
century with the Bodleian Library and Thomas Hyde.

FROM ABROAD

From Paris to Frankfurt and the way forward. 
Report on the IFLA Meeting of Experts on an In
ternational Cataloguing Code
BERKE Barnabásné

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 581 -  586.

Representatives of the European national libraries partic
ipated at the IFLA Meeting of Experts on an International 
Cataloguing Code held at the Deutsche Bibliothek in 
Frankfurt in July 2003. The main objective of the meeting 
was to broaden the Paris Principles according to con
temporary requirements and to agree on an international 
cataloguing code. The items on the agenda were:

1 .Scope

2. Entities, Attributes and Relationships

5. Access Points

6. Authority Records

7. Foundations for Search Capabilities

The draft recommendations, completed with a glossary 
of definitions are available in various languages. The 
Hungarian translation is published below (see the follow
ing two articles).

Statement of International Cataloguing Princi
ples - draft approved by the IFLA Meeting of Ex
perts on an International Cataloguing Code, 
Frankfurt, 2003
Translated by BERKE Barnabásné

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 587 -  593.

Final Glossary for IME ICC (based on comments 
received to 2 April 2004)
Translated by BERKE Barnabásné

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 593 -  596.

About the new European / international stan
dards for library statistics
KURUC Imréné

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 597 -  598.

The ISO 2789:2003 standard related to “Information and 
Documentation -  International Library Statistics” pro
vides definitions and specifications for the collection and 
reporting of statistics regarding both traditional and elec
tronic library services. In recent years, a new emphasis 
has been put on the quality measurement of library ser
vices as well as on the usage statistics of library re
sources. The ISO 11620:1998 “Information and Docu
mentation: performance indicators for libraries” and its 
recent amendment aim to support these requirements. 
The new ISO 2789:2003 specifies data provision as re
quested in ISO 11620. The standards are now available 
in Hungarian language, together with ISO/TR 
20983:2003 “Information and Documentation: perfor
mance indicators for electronic library services.”

3. Functions of the Catalogue

4. Bibliographic Description
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The Integrating role of libraries: solutions from 
Croydon
BATT, Aidi (Transl. By Murányi, L.)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 599 -  605.
This paper reviews the development of socially inclusive 
library services in the London Borough of Croydon. 
Croydon Council is committed to ensuring that all citi
zens are able to take advantage of the library service 
and for those with particular needs, special provision is 
made to help them to develop their skills. The range of 
these services will be reviewed in this paper and exam
ples described the techniques and the impact of social 
inclusion work within Croydon libraries. The three case 
studies are delivering library services to pre-school chil
dren, black and minority ethnic housebound people and 
to adults with low literacy levels.

BOOK REVIEW

Card files know everything
KRAJEWSKl, Markus: Zettelwirtschaft. Die Geburt der 
Kartei aus dem Geiste der Bibliothek
(Reviewed by SIPOS Magda)

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 607-612.

Serving the Hungarian book culture
FRIGYIK Katalin: Typis Számmerianis. The History of the 
Számmer printing house and the bibliography of the 
prints
Reviewed by BÉNYEI Miklós

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 613-617.

STURCES Paul: Public Internet access In libraries 
and Information services
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 617-619.

School media center in the process of education
Die Schulmediothek im Unterrichtsprozess (Red. Niels 
Hoebbel)
Reviewed by ÉGER Veronika

Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 619-621

FROM FOREIGN JOURNALS 
(ABTRASCTS)
Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. 
no. 3. pp. 623 -  707.

Az UNESCO tavaly elfogadott egy chartát a digitális örökség védelméről, melynek elkészült 
a magyar fordítása. A dokumentumban a döntéshozók figyelmét szeretnék felhívni a már 

digitális formában létrejött kulturális, tudományos és egyéb tartalmú információk növekvő 
jelentőségéről, azok veszélyeztetettségérők és a megőrzés fontosságáról.

A szövege elolvasható: www.unesco.hu/main.php?id=5086taype=node

(M oldován István híre, O S Z K  Levelezési lista, 2004. szeptember 22.)
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Indexek, könyvzűzdák, 
könyvtárosok
Könyvkivonások a Fővárosi Könyvtárban
1945-1950

KATSÁNYI Sándor

Kiss Jenő emlékére, aki 2003 tavaszán még arra készült, hogy tanulmányt 
írjon a Könyvtári Figyelőnek a „defasizálás" történetéről, s aki beszélgeté
seink során fontos eseményekre hívta fel figyelmemet. K.S.

Előzmények

1945. május 9. A Wenckheim palota körül már sikerült az emelet magasságú törmeléket eltakarítani, de az épület helyreállítási munkái éppen csak megkezdődtek; a fiókkönyvtárak közül hétben, be- deszkázott ablakokkal, rongált felszereléssel, megcsappant állománnyal ugyan, de néhány hete már folyt a kölcsönzés. Ekkor jelent meg a polgármester utasítása, mely a fasiszta könyvek és újságok budapesti begyűjtésével a Fővárosi Könyvtárat bízta meg, s azon belül saját állományának megtisztítására is kötelezte.

A könyvtárosok közül már előzőleg is mindenki tisztában volt vele, hogy az állomány bizonyos megrostálása, az állományépítés elveinek újragondolása megkerülhetetlen. A feladat nem érte váratlanul a könyvtár dolgozóit, csakhogy a megoldásról mindenkinek más, gyakran homlokegyenest eltérő elképzelése volt. Szentkuty Pál' aki április 12. és július 12. között vezette az intézményt, kizárólag a nyilas uralom alatt beszerzett propagandaanyag eltávolítására gondolt, Hamvas Béla viszont egy új állományépítési koncepciót vázolt fel,1 a könyvtárvezetést júl. 13-án átvevő Hajdú Henrik pedig már az ideológiai nevelőmunka részeként fogta fel az állo
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 5. 515



88 KATSÁNYI SÁNDOR 88mánytisztítást. 1946 januárjától Dienes László -  Hajdú Henrikkel párhuzamosan -  ugyancsak vezetői megbízást kapott, ő a központi könyvtár társadalomtudományi jellegének megőrzésére (és állományának megvédésére) helyezte a hangsúlyt. 1946-1948 között két eltérő koncepciójú vezetőnek kellett az állománykivonás lavinaszerűen növekvő problémájával szembenéznie.Az itt következő krónika az események rögzítése mellett megkísérli a könyvtárosi szerepek és magatartások bemutatását is.
A „defasizálás”

A Moszkvában megkötött fegyverszüneti egyezmény kötelezettséget vállalt „a közélet és a sajtó megtisztítására a fasiszta szellemtől” , ennek nyomán az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. február 26-án rendeletet adott ki „a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről.2 A rendelkezés előírta, hogy a könyvtárak, kereskedők, kiadók, nyomdák és magánszemélyek tulajdonában levő „minden fasiszta szellemű, szovjetellenes 
és antidemokratikus” sajtóterméket a helyi törvény- hatóság által megjelölt gyűjtőhelyre kell szállítani. A beszolgáltatást elmulasztók hat hónapi elzárással voltak büntethetők, viszont a végrehajtási utasítás lehetőséget adott 2-2 példány dokumentációs megőrzésére. (Ez a bizonytalan kitétel táplálta később a könyvtárosi reményeket és okozta a csalódásokat.)Budapesten Csorba János polgármester május 9-én rendelte el a begyűjtést.3 A könyveket és az újságokat a Fővárosi Könyvtár központjába, ill. a kijelölt 8 fiókkönyvtár valamelyikébe kellett beszolgáltatni.Megindult a nagy begyűjtési-bezúzási akció.4 A Fővárosi Könyvtárra a következő feladatok hárultak:© a fiókkönyvtárakból ki kellett vonni az érintett műveket;

© a Budapest kisebb könyvtáraiból kivont könyveket a Központi Könyvtárban kellett összegyűjteni;© a lakosság leadott könyveit a fiókkönyvtárakban kellett összegyűjteni, majd a központba szállítani;© az egész összegyűjtött anyagról nyilvántartást készíteni, elszállításukról gondoskodni;© és végül rendezni kellett a Központi Könyvtárban levő, „dokumentum anyagaként megtartani szándékozott könyvek és folyóiratok ügyét.A hatalmas munka megindult, de két alapvető kérdés tisztázatlan maradt: 1. Mi tekintendő „fasiszta, szovjetellenes, ill. antidemokratikus” műnek? 2. Melyik könyvtárnak van joga „dokumentum jelleggel” megőrizni ezeket a műveket?Az érintett művek pontos meghatározására a miniszterelnökség sajtóosztálya bizottságot hívott össze. A „Fasiszta sajtótermékek jegyzékét összeállí
tó bizottság” folyamatosan adta ki címjegyzékeit: az első 1945 augusztusában, a negyedik, utolsó 1946 novemberében jelent meg.5 A kötetek tényleges összeállítói az OSZK, az Egyetemi Könyvtár és a Fővárosi Könyvtár munkatársai voltak, az utóbbiból Kőhalmi Béla és Tiszay Andor. Az összeállítók az adott körülmények és lehetőségek között korrektségre törekedtek: az „antidemokratikus” művek körét inkább szűkíteni, mint tágítani kívánták. Az első füzet azonban csak augusztusban jelent meg, a könyvkivonás viszont már jóval előbb megindult, a kivonás szempontjai ezzel bizonytalanná váltak.A Fővárosi Könyvtár fiókhálózatában a könyvkivonás egyébként is bizonytalan körülmények között indult meg. Ekkor zajlottak a vezetői cserék: Szent- 
kuty Pált (aki két évtizeden keresztül vezette a hálózatot) ekkor váltották le, a régi vezetés már nem volt ott, a visszatérő Szabó Ervin-i gárda (Dienes 
László, Kőhalmi Béla, Solti Andrásné Szigeti Gabri
ella) még nem volt ott, a most belépett vezető, Haj
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SS INDEXEK, KÖNYVZÚZDÁK, KÖNYVTÁROSOK SSdú Henrik nem rendelkezett sem könyvtári gyakorlattal, sem helyismerettel. A magukra maradt és retorziókkal fenyegetett fiókkönyvtárosok általában a biztonságosabb utat: a bővebb szelektálást választották. Ennek következtében a fiókok állományából őszre hatalmas, a jegyzékek által nem indokolt tömeg özönlött be a központba: csaknem 23 ezer kötet. Az anyag nagy részét átnézéssel, újraválogatás- sal még ki lehetett volna szűrni, a revíziót azonban tavaszra kellett halasztani, mert télen a fűtetlen könyvtárban nem lehetett érdemi munkát végezni. 1945 őszére a Központi Könyvtár raktára megtelt a beszállított könyvekkel és folyóiratokkal. A fiókokból a könyvtárak saját kivont anyagán kívül még 31 ezer lakossági beszolgáltatott könyvet szállítottak be a központba, a kisebb könyvtárak, az iskolák és a könyvkiadók 179 ezer kötetet adtak le, ehhez járult még 41 mázsa újság és 13 mázsa krúda*. A hatalmas anyag befogadását a Wenckheim palotában az tette lehetővé, hogy szeptember -  októberben átszervezték az addig levegősen berendezett raktártermeket, ezzel a férőhelyet 30%-kal növelték.A Központi Könyvtárban ekkor még a kivonásokat illetően nyugalom uralkodott. A vezetőség úgy vélte, hogy a központ „dokumentációs anyag” címen megőrizheti teljes állományát, sőt a beküldött anyagból is kiemelhetik az e célra alkalmas műveket. 1946 tavaszán az összegyűlt anyag átvizsgálását, a dokumentum-anyag kiválogatását, a többi fokozatos felszámolását tervezték, a munka megszervezésére Komlós Aladár kapott megbízást.A nyugalom nem tartott sokáig. Március 13-án a könyvtárban különítmény jelent meg: a Budapesti Rendőrkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya kísérteiében Szergejcsuk alezredes, a Szövetségi Ellenőrzési Bizottság Adminisztrációs Osztályának képviselője, aki az összegyűjtött anyag azonnali elszállí

tását követelte. A könyvtárat képviselő Kalmár Gyu
la (a Feldolgozó Osztály vezetője, a Fővárosi Könyvtár régi dolgozója) hiába érvelt azzal, hogy még nem volt mód a dokumentációs anyag kiválogatására, az alezredes az ellenvetéseket nem vette figyelembe, egy tehergépkocsi rakományt, mintegy 10 ezer kötetet azonnal a csepeli papírgyárba szállíttatott.6Az alezredes látogatása után megkezdődött a küzdelem a könyvtár dokumentum értékű anyagának megmentéséért. Dienes László kapcsolati tőkéjét felhasználva harcolt azért, hogy a Központi Könyvtár a kormányrendeletre támaszkodva megőrizhesse dokumentumait. Az elszállított anyag bezúzását a papírgyárban Neményi vezérigazgató -  Sólyom 
László intézkedésére -  ideiglenesen leállította. Dienes közbenjárásra kérte egykori emigráns társát, Illés Bélát is.7 Most vált sorsdöntőén fontossá a végrehajtási rendelet harmadik paragrafusa a 2-2 példány engedélyezett külön kezeléséről és megőrzéséről. A rendelet azonban nem nevezett meg könyvtárat, az érintett nagy országos gyűjtemények (OSZK, Országgyűlési Könyvtár, KSH Könyvtára) természetesen magukra vonatkoztatták a kedvezményt, viszont Szergejcsuk legfeljebb egy (vagy esetleg két) könyvtárnak volt hajlandó azt megadni. Hogy melyiknek, az szeszélyesen változott, s a változásokról a könyvtárak csak késve, esetlegesen értesültek. 1946 áprilisának első napjaiban úgy látszott, hogy Dienes akciói a FSZEK számára eredményt hoztak: a Szövetségi Ellenőrző Bizottság kinyilvánította, hogy „ csupán a Fővárosi Könyvtár és 
a Parlamenti Könyvtár anyagát fogják mentesíteni 
az elszállítás alóli58 Néhány nap múlva azonban megváltozott a döntés: az OSZK tarthatott meg dokumentumokat.Ezzel füstbe szálltak a Fővárosi Könyvtár reményei a Központi Könyvtár érintett anyagának megőrzé-

krúda: (lat. nyomd.) A kinyomtatott mű fűzeden ívei (ld. Bakos F.: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Bp. Akad., 1997.)
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SS KATSÁNYI SÁNDOR SSsét illetően. Dienes, aki mindig is a magyar könyvtárügy egészében gondolkodott, most arra törekedett, hogy a fölhalmozott anyagot átjuttassa a védettséget élvező Nemzeti Könyvtárba. Sikerült is 2629 kötetet átszállítani (miközben az MTA, a KSH, az Egyetemi Könyvtár „fasiszta” anyaga az OSZK helyett a zúzdába került).Ekkor azonban -  április 29-én, déli V2 I órakor -  újra megjelent a Fővárosi Könyvtárban Szergejcsuk alezredes. Szigorúan megtiltotta, hogy a könyvtár saját anyagából vagy a raktárában összegyűlt beszolgáltatott anyagból a kivételezett OSZK számára bármit is átadjon, és a Szövetségi Ellenőrző Bizottság nevében elrendelte, hogy a Fővárosi Könyvtár a nála összegyűlt anyagot másnap neki elszállításra szolgáltassa ki. Az elszállítás néhány napig késett, Dienes drámai hangú levelet írt a polgármesternek,9 de ennek elküldésére már nem került sor: a könyvtár értesítést kapott arról, hogy „a magyar 
miniszterelnökség a Szövetségi Ellenőrző Bizottság 
kívánságára a Fővárosi Könyvtárnak a fasiszta, 
szovjetellenes és antidemokratikus könyvek és egyéb 
sajtótermékek legfeljebb 2 példányig külön zárt he
lyen tárolt megtartására vonatkozó kivételezett jogo
sultságát megszüntette.” Ugyanakkor a rendőrség budapesti főkapitánysága felhívást kapott „az intéz
kedés haladéktalan foganatosítására.” 10 Ezzel a fordulattal nemcsak e dokumentumanyag sorsa pecsételődött meg végérvényesen, hanem a Központi Könyvtárnak most el kellett végeznie saját állományában is a „defasizálás”-nak nevezett könyvkivonás minden tartalmi és technikai munkáját a megadott rövid határidő alatt, hogy a kilátásba helyezett retorziókat elkerülje. Az intézmény 27 munkatársa foglalkozott rohammunkában a feladattal. (Csak az érdekesség kedvéért: ebbe a munkacsoportba volt beosztva Könyves Tóth Kálmán vezetése alatt Komlós Aladár, Tamkó Sirató Károly, Keszt
helyi Zoltán és Tersánszky J. Jenőné.)Május végére „mindazok a munkálatok, melyeket a 
Fővárosi Könyvtár érdekeit és jövőjét fenyegető ve

szély elhárítása végett haladéktalanul és sürgősen 
végre kellett hajtanunk, befejeződtek” -  jelentette Könyves Tóth Kálmán. A könyveket és a folyóiratokat a politikai rendőrség elszállította a zúzdába. A könyvtár összegező, év végi jelentése szerint „Az ál
lomány csökkenése 1946-ban (a fasiszta anyag ki
emelése következtében) a központban 10.307 kö
tet.” 11 A történeti értékű Röpirat, ill. Pamflet Gyűjteményből 672 darabot vittek el. Mindehhez járult még a fiókokból kivont 22 898 kötet.Az ügy -  úgy tűnt -  ezzel lezárult. Biztonság kedvéért azonban, hogy a könyvtár ne szolgáltasson esetleges támadási felületet, az olvasói katalógusból kiemelték minden olyan mű céduláját, amely politikai szempontból esetleg kifogásolható lehetett. Minthogy ez a művelet nem járt a könyvek megsemmisítésével (csak az olvasók megfosztásával), a válogatás nagyvonalú volt: közel 50 ezer mű céduláját emelték ki.12 A könyvtárban mindenki úgy vélte, hogy pontot tehetnek a „defasizálás” végére.
A „csendes index"

1946 elején, miközben Dienes László a Központi Könyvtár könyveinek megvédéséért vívta egyre reménytelenebb küzdelmeit, a könyvtár másik igazgatója, Hajdú Henrik a könyvkivonás szélesebb körű kiterjesztéséért, „a közönség kártékony befolyására alkalmas” művek házon belüli kivonásáért kardoskodott.Ez a történet is 1945-re nyúlik vissza. '45 őszén tért vissza a könyvtárba 25 évi kényszerű távoliét után Solti Andrásné, és a hálózat irányítására kapott megbízást. Nagy ambícióval fogott a munkához. Úgy ítélte meg, hogy a fiókkönyvtárak a két világháború között az uralkodó, leginkább Herczeg Ferenc nevével jellemezhető kispolgári ízlés passzív kiszolgálójává váltak. Soltiné magas célt tűzött maga és a fiókkönyvtárak elé: a főváros kulturális nívójának, irodalmi ízlésének emelését. Csak
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SS INDEXEK, KÖNYVZÚZDÁK, KÖNYVTÁROSOK SShogy már az első, tájékozódó jellegű könyvtárlátogatásai alkalmával is látnia kellett: az állomány túlnyomó része a főváros közönségének tényleges ízlését tükrözi és szolgálja, és nem az általa elvárt magasabb és progresszív ízlésnívót. „A legtöbb fiókban 
fölöslegesen nagy példány számban vannak meg Jó
kai, Mikszáth, Herczeg Ferenc, Gulácsy, Harsányi 
Zsolt művei9 -  írta 1945. november 26-i jelentésében.13 Ekkor még nem központi kivonást javasolt, hanem azt, hogy a fiókvezetők készítsenek jegyzékeket a nélkülözhető műveikről. Mindenesetre ekkor került először szóba a „nélkülözhető”-nek ítélt művek kivonása a fiókkönyvtárakból.Az év végére a kezdetben kissé bizonytalan elképzelés már egy konkrét kivonási listában testesült meg. A „csendes index” -  ahogyan ezt a könyvjegyzéket emlegették -  a fiókvezetők részére felsorolta egyrészt a „ritkítandó”, másrészt a „raktárba küldendő”, tehát tiltott műveket.Valószínűleg ez volt a korszak első olyan magyarországi könyvlistája, amelyik a közművelődési könyvtárak állományának rostálásában már túllépett a 

politikai szempontokon, (hiszen a fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus könyvek kivonása az indexek alapján már megtörtént, erre a jegyzék előszava is utalt), ebben a válogatásban már az ideoló
gia tágabb szempontjai érvényesültek. A jegyzék szerint az alábbi típusú művektől kívánt a fiók- könyvtárak vezetősége megszabadulni:© Csekély irodalmi értékű, polgári világképet tükröző lektűrök. (Axel Munthe, Bartóki József, Ko

máromi János stb.)© Vallásos világnézetű művek. (Sík Sándor, Ma
gyar katolikus elbeszélők 1942, Marcell Mihály: 
Katolikus nevelés és szellem, Prohászka Ottokár összes művei stb.)© Polgári szemléletű társadalomtudományi, történelmi, társadalomtörténeti művek. (Benedek 
Marcell: Tégy amit akarsz, Erdélyi László: Ma

gyar történelem, Pethő Sándor: A magunk útja 
stb.)© Polgári szemléletű közgazdasági művek. (Pl. 
Bállá Antal: A legújabb kor gazdaságtörténete.14)Az index egy közintézmény számára határozott meg a hivatalostól ekkor még eltérő ideológiai szempontokat, ezzel a koalíciós időkben, 1945-46 fordulóján meglehetősen előre szaladt. Bár „csendes” index volt, a könyvtárosoktól diszkrét végrehajtást kért, a dolog mégis kipattant és meglehetősen hangos -  a sajtóban is nyilvánosságot kapott -  vitát váltott ki. A fővárosi közigazgatási bizottság 1946. február 11-i ülésén Bognár József kisgazda- 

párti képviselő szóvá tette az ügyet,15 megkérdezve, hogy miért kell ezeknek a szellemükben semmilyen politikai célzatot nem szolgáló műveknek indexre kerülniük? Bognár alighanem ráérzett: precedenssel került szembe, mely a jövő művelődéspolitikájában hatásos fegyverré válhat. A felszólalása nyomán kibontakozó „index-vita” megerősítette: pártpolitikai harc kibontakozásáról van szó. Bognár úgy látta, hogy a Fővárosi Könyvtár kezdeményezése „egy egyoldalú szempontot visz keresztül az 
összes könyvtárakban. Ez ma nem Magyarország 
egészének politikai szempontja. ” Vele szemben a szociáldemokrata Révész Mihály és a kommunista 
Vida Ferenc egyetértettek a könyvkivonási kezdeményezéssel, Hajdú Henrik igazgatói intézkedésével, Bognár viszont a szabadságjogok csorbulását féltette: „M i a szellemi szabadság alapján állunk és 
azt akarjuk, hogy az emberek a jót és a rosszat tár
gyilagosan lemérve, szabad emberekként tudják 
meggyőződésüket megválasztani. ”
Kővágó József polgármester az eset kivizsgálását rendelte el. Hajdú Henrik igazoló jelentést írt. Ebben azzal érvelt, hogy a könyvtár örökölt állománya egyoldalú, s ezt kiegyensúlyozni jelenleg csak a kivonással lehet. Bár a kivonást -  engedményt téve -  csak időlegesnek tüntette fel, de változatlanul kiállt az index és a mögötte álló ideológiai jellegű állo
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SS KATSÁNYI SÁNDOR SSmánytisztítás elve mellett: „A Fővárosi Könyvtár ve
zetősége úgy határozott, hogy [...] időlegesen kivon
ja a forgalomból azokat a műveket, amelyek egyol
dalúan olyan irányban alkalmasak a közönség haté
kony és kártékony befolyásolására, amely szociálpe- 
dagőgiai és demokratikus közszellem szempontjából 
aggályos. ” 16Bognár József interpellálása voltaképpen visszájára fordult: a könyvkivonás kezdeményeződ meggyőződhettek róla, hogy a politikai erőviszonyok már megengedik az ideológiai szempontú könyvkivonás folytatását.
Szergejcsuk ismét akcióba lendül

1946 tavaszán a könyvtár kényszerűen tudomásul vette, hogy nem őrizheti meg dokumentációs jelleggel a „fasiszta” anyagot, kényes pontossággal átvizsgálta az egymást követő hivatalos listák alapján állományát és beszolgáltatta az érintett műveket, „a nagyobb veszély elhárítása érdekében” -  mint ahogyan azt Könyves Tóth Kálmán megfogalmazta. A beszolgáltatások határideje elmúlt, a könyvtár kezdett megnyugodni.1947 januárjában váratlan fordulat történt. Hajdú Henriknek a polgármesterhez írt levele szemléletesen jeleníti meg az eseményeket:
„Folyó év 8-án megjelent a Fővárosi Könyvtárban 
Szergejcsuk orosz ezredes úr azzal, hogy a könyvtár 
anyagában felkutatja a fasiszta és a szovjetellenes 
könyvanyagot. Kutatását az ezredes úr kirendelt ál
lamrendőrségi tisztviselőkkel (nem szakemberekkel) 
nyomban elkezdte és ezt a munkát jan. 9-én, 10-én, 
11-én folytatta. Szergejcsuk ezredes úr a kutatás foly
tán azt a parancsot adta, hogy ötvenegy napi- és he
tilapunk 1920-1944 között megjelent raktárunkban 
levő összes évfolyamait, valamint 187 magyar, né
met, olasz nyelvű tudományos szakfolyóiratnak cse
kély kivétellel 25-30 évre visszamenőleg összes évfo
lyamait megsemmisítés céljából szolgáltassuk ki. A

tudományos könyvtárból kiemeltek megsemmisítés 
céljából kb. 2000 kötet könyvet. Lexikonokból és 
egyéb kézikönyvekből lapokat szaggattak ki, egy ré
szüket ugyancsak megsemmisítésre ítélték. A könyv
anyag kiemelését a kirendelt államrendőrségi tisztvi
selők végezték, megfelelő hozzáértés nélkül, így a ki
emelt és megsemmisítésre ítélt könyv anyag tekinté
lyes része olyan, hogy azt fasisztának vagy szovjetel
lenesnek minősíteni nem lehet. ”A polgármesterhez írt levél pontosan megfogalmazta az akció következményeit:
„Szergejcsuk ezredes úr parancsának teljesítése azt 
jelenti, hogy a könyvtár elveszti a történelmi kuta
tás szempontjából legfontosabb anyagát, az utolsó negyedszázad periodikáit. Teljesítése a magyar, sőt 
nemzetközi tudományos élet számára pótolhatatlan

»17veszteség.A pótolhatatlan veszteség bekövetkezett. Hajdú Henrik hiába kérte a polgármestert, bírja rá a Szövetségi Ellenőrzési Bizottságot a kutatás befejezésére, a kiválasztott művek zárolt anyagként való megtartásának engedélyezésére vagy arra, hogy a könyvanyag kiszolgáltatása előtt szakembereket vonjanak be. A kiválasztott periodikák közül a könyvtár csak a Népszavát tarthatta meg, a hallatlanul értékes gyűjtemény zúzdába került. Története során ez volt a legsúlyosabb veszteség, ami a Központi Könyvtár állományát valaha érte.
Magánszorgalmú könyvkivonások

1945-46-ban a Fővárosi Könyvtárban még egyértelműen elkülönült egymástól a könyvkivonások két típusa: a politikai jellegű (a fasisztának, szovjetellenesnek vagy antidemokratikusnak minősített művek jogszabályban is előírt, hatalmi eszközökkel is ellenőrzött vagy kikényszerített kivonása) és az ideológiai jellegű (világnézeti vagy esztétikai szempontokból kifogásolt művek könyvtári kezdeménye -
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88 INDEXEK, KÖNYVZÚZDÁK, KÖNYVTÁROSOK SSzésű selejtezése). 1947 után ez a két folyamat fokozatosan egybeolvadt.A Szövetségi Ellenőrzési Bizottság akcióinak végeztével a Szabó Ervin Könyvtárban tovább működött a Fasiszta Könyvek Osztálya, 1946 novembere után 
Tiborc Zsigmond vezetésével. (Tiborc újságíróként 1945-ben került a könyvtárba.) Tevékenysége eleinte a hivatalosan indexre tett és a könyvtárak raktáraiban figyelmetlenségből megmaradt művek kiszűrése volt, a hivatalos listát utóbb házi jegyzékekkel egészítették ki, majd 1947-ben már kiemelték „ az 
indexre nem helyezett prefasiszta vagy fasiszta gya
nús' könyveket is. A válogatás egyre parttalanabbá vált, s közben az osztály szorgalmasan küldte javaslatait a „Fasiszta sajtótermékek jegyzékét összeállító bizottságinak a készülő -  de hivatalossá nem vált -  negyedik jegyzékbe felveendő művekről.18 Az „F osztály” tevékenységének szemléltetésére idézünk egy jelentésből az egyik fiókkönyvtárban folytatott kilenc napig tartó vizsgálatról: „Megvizsgál
tam, hogy maradt-e benne tévedésből fasiszta vagy 
antidemokratikus könyv, mely a hivatalos vagy a 
dr. Wagner féle házijegyzékben szerepel És hogy ki
selejtezzem azokat a könyveket, melyek nem felel
nek meg a mai idők szellemének [...] Meg kell állapí
tanom, hogy a fasiszta könyvek eltávolítása nem tör
tént meg azzal a kellő gonddal és körültekintéssel, 
melyet ez a fontos könyvtári kérdés megérdemel 8 
kötet -  a jegyzékben felsorolt -  fasiszta könyvet ta
láltam a rendes helyén. Ezeket még a jegyzék kiadá
sának idején kellett volna eltávolítani és közpon
tunkba beszolgáltatni. Még szerencse, hogy a közben 
történt orosz és magyar hatósági vizsgálat nem talál
ta meg ezeket a könyveket, mert akkor ez igen sú
lyos következményekkel járt volna. [...] Bekérettem 
185 kötet könyvet elolvasás végett. Ezeknek elolvasá
sa az irodalmi bizottság által folyamatban van és 
valószínű, hogy nagy részét selejtezésre fogjuk aján
la ni."19Az idézett jelentés a könyvkivonások történetének néhány fontos mozzanatára világít rá:

© a könyvtárosok ilyen irányú tevékenységét orosz és magyar hatósági vizsgálatok ellenőrizték;© a könyvtárosok nem hajtották végre százszázalékosan a kivonást. Hanyagságból vagy tudatosan? A vizsgált l.sz. könyvtárban olyan fasisztának minősített könyveket felejtettek a polcon, mint pl. a Napkelet lexikona, (munkatársa: Kőhalmi Béla), Harsányi Zsolt: Corona sacra, Mécs László: Összes versei.© a könyvek tömeges eltávolításához már elég volt, ha „nem felelnek meg a mai idők szellemének.” Ezen a ponton találkozott a politikai jellegű könyvkivonás a „csendes index”-szel kezdődő ideológiai selejtezéssel.A könyvkivonásnak ez az utóbbi ága indulásakor, 1946-ban elsősorban a két világháború közötti időszak könnyű szórakoztató irodalmától kívánta megszabadítani a fiókkönyvtárakat, példaként Harsá
nyi Zsoltot, Csathó Kálmánt, Bozzay Margitot, 
Szentmihályiné Szabó Máriát emlegetve. Az ilyen könyvek tömeges kivonásának 1945-46-ban még két nagy akadálya volt: egyrészt nem volt mivel pótolni őket, másrészt az olvasók ragaszkodtak hozzájuk. Solti Andrásné ennek ellenére már 1946 májusában úgy határozott, hogy a kivonást szerényebb mértékben meg kell kezdeni, s majd fokozatosan növelni lehet. Ügy látta, hogy rövidesen mindkét akadály el fog hárulni: a könyvtárba tömegesen áramlanak majd az új könyvek, (ez be is következett), az igényeket illetően pedig „találunk majd 
olyan olvasókat, akik ha Bozzay Margit vagy Harsá
nyi Zsolt »nincs bent«, akkor szükségből beérik Bal- 
zac-kal vagy Dosztojevszkij-jel is".20 Az olvasók nevelhetőségét illetően Soltiné tévedett: az első ilyen irányú kísérlet felemásként sikerült. A Krisztina körúti fiókkönyvtárban 1947-ben Tersánszky J. Jenőné kezdeményezésére bevezették a szabadpolcos (korabeli szóhasználattal: nyíltpolcos) rendszert, ahol -  az egykorú beszámoló szerint -  „az ol
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vasok nem a katalógusból hanem a polcokról vá
laszthatják ki a kívánt könyvet -  természetesen kel
lő ellenőrzéssel ” A kísérletet azonban a hálózat vezetése összekötötte egy radikális állománykivoná- si-átalakítási kísérlettel: „itt nagyobb mértékben és 
nagyobb szigorral történt a selejtezés. ” Ez a sajátos szabadpolc tehát a szabad választás látszata mellett a tényleges választási lehetőségtől való nagyobb megfosztást jelentett. Az eredmény: a törzsolvasók -  nagy részük a budai polgári-kispolgári rétegekből került ki -  tömegesen hagyták el a könyvtárat, egy éven belül a tagság 56%-a távozott. Helyüket a dolgozók gimnáziumának tanulói foglalták el. Mindezt a kísérlet szervezői „feltétlenül pozitív eredménynek” értékelték. „Jól dolgoztunk” -  nyugtázta a történteket az éves beszámoló.21 A könyvek rostája évről-évre erőteljesebben szitált, egyre több könyv bizonyult alkalmatlannak és került selejtezésre. A fiókkönyvtárakból kivont könyvek száma:221947: 8 729 kötet 1948: 18 632 kötet 1949: 38 836 kötetmíg végül az 1950-es év csúcspontot jelentett. A könyvkivonás ekkor államilag diktált feladattá vált.
„Halállisták"23

1950-re az ideológiai alapon történő könyvkivonás kérdése túllépett az egyes könyvtárak körén, minisztériumi szinten rendezendő országos üggyé nőtt. Az év tavaszán egymást érték a hivatalos se- lejtlisták.241950 januárjában jelent meg az első jegyzék Útmu
tató üzemi és falusi könyvtárak rendezéséhez címmel. A Népművelési Minisztérium Könyvtárosztálya állíttatta össze, a Népkönyvtári Központtal adatták ki. Mintegy 1500 kiadványt sorolt fel szerző és cím szerint, 200 szerzőnek pedig minden művét ki

vonásra ítélte. A könyvtárosokhoz a füzet február 15-e után jutott el.E jegyzékkel csaknem egyidőben jelent meg az iskolai ifjúsági könyvtárak megtisztítását előíró közoktatásügyi minisztériumi körrendelet.25 Ez 1300 mű kivonására, 170 műnek a tanári könyvtárba való áthelyezésére kötelezte a könyvtárosokat.A közművelődési könyvtárosok rövidesen egy újabb stencilezett jegyzéket kaptak a Népkönyvtári Központtól,26 melyben újabb 200 cím szerepelt azzal, hogy a könyveket össze kell gyűjteni és becsomagolva elszállításra előkészíteni. Ez a jegyzék április-májusban került a könyvtárosok kezébe. 1950 tavaszán tehát már három lista alapján kezdhették meg a könyvtárosok állományuk megrostálását. S mire a munka befejeződött volna, megjelent a negyedik, minden eddiginél vaskosabb, 6 ezer címet tartalmazó Útmutató.27Az összeállítók személye minden esetben homályban maradt. A kérdéssel foglalkozó visszaemlékezések, tanulmányok (Varga Sándor, Gerő Gyula) egyértelműen állítják, hogy a kiadványok a Népművelési Minisztérium irányításával készültek, a kiadó Népkönyvtári Központ csak kötelességszerűen megjelentette azokat.Milyen jellegű szellemi termékeket kívánt a nagy tisztogató akció eltávolítani a könyvtárakból? Az egyes listák esetlegességével szemben együtt vizsgálva az egy év leforgása alatt megjelent négy jegyzéket már határozott kép bontakozik ki a szemlélő előtt. A közös alapelvet az iskolai könyvtárosoknak adott utasítás bevezetője meg is fogalmazta: eltávolításra ítélték azokat a műveket, melyekben a polgári társadalom élete vonzó formában jelenik meg. Ebbe a kategóriába sorolták természetesen a háború előtti lektűröket (.Aszlányi Károly, Bozzay Mar
git, Csathó Kálmán, Erdős Renée, Herczeg Ferenc stb. összes műveit) vagy az összeállítók által lektűrnek minősített életműveket (Bánffy Miklós, Kitten- 
berger Kálmán, Molnár Ferenc stb. minden művét -  A Pál utcai fiúk kivételével.) Ha a polgári élet
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SS INDEXEK, KÖNYVZÚZDÁK, KÖNYVTÁROSOK SSmód népszerűsítését vagy a történelem hamis ábrázolását látták benne, a hagyományos klasszikus írókat sem tisztelték: Indexre került Gárdonyi csaknem minden műve, sőt Jókai több regénye is (Akik kétszer halnak meg, Egy az Isten, Fráter György, Szabadság hó alatt, A legvitézebb huszár stb.), 
Krúdy Gyula A vörös postakocsija és több más regénye, Kosztolányi novellái stb.A világirodalom megrostálása hasonló alapon történt. Mint polgári bestseller-író került jegyzékre 
Fallada, Galsworthy, Kästner, Maugham, Steinbeck, 
Wells, Stefan Zweig stb., de olyan klasszikus szerzők egyes művei is, mint pl. Balzac, Flaubert regényei, Hölderin verseskötete.Különösen súlyos volt az ítélet azokkal szemben, akik a marxizmus-leninizmustól egyértelműen eltérő világnézetet képviseltek műveikben. Hamvas 
Béla, Karácsony Sándor, Szabó Dezső minden művét zúzdába kellett küldeni, Németh László több tanulmánykötetét és regényét, (köztük az 1947-ben megjelent Iszonyt), Szerb Antaltól A világirodalom történetét és az Utas és holdvilágot. Hasonló okokból zúzták be Camus Közönyét, Hemingway Búcsú a fegyverektőljét és másokat.Kiemelt figyelmet kaptak a népi írók: Tamási Áron
nak csaknem minden műve indexre került, Szabó 
Pál hét műve, Darvas Józsefi 1950-ben közoktatás- ügyi miniszter!) Szakadék-ja stb. Egy irredentának minősített vers miatt kellett kivonni a könyvtárakból Babits Mihály 1946-ban kiadott Összes verseit és Összes műveit, hasonló okokból került zúzdába 
Reményik Sándor összes műve. Természetesen a vallásos művek is oda kerültek: Mécs László, Pro- 
hászka Ottokár valamennyi könyve.Különösen a fiatalokat védték az „érzelgős vagy ön
telt nacionalizmus, a vallás-erkölcsi nevelés, a való
ságtól elforduló, azt meghamisító ún. idealista szem
lélet” hatásától.28 E védelem jegyében kellett kivonni a könyvtárakból Benedek Elek 70 ifjúsági művét, 
Bezerédy Amália Flóra könyvét, Móra Kincskereső kisködmönét, Mindenki Jánoskáját, Fekete István

tól A koppányi aga testamentumát, (egyébként Fekete minden más művét is), és sok klasszikus külföldi mesekönyvet, mesegyűjteményt: Brentano, 
Grimm, E.T.A. Hoffmann meséit, Milne Micimackóját, Kiplingtől A dzsungel könyvét stb. Az iskolai könyvtárakban még Dante Isteni színjátéka sem kerülhetett a tanulók kezébe. (A tanári könyvtárban megmaradhatott.)Mindehhez hozzájárultak a politikailag megbélyegzett kortárs szerzők. Az ő összes művüket el kellett távolítani, tartalmuktól teljesen függetlenül. Erdé
lyi Józsefnek vagy az országot elhagyó Márai Sán
dornak, Nyíró' Józsefnek valamennyi könyve zúzdába került, de elég volt egy nyilvános vitában elhangzó negatív vélemény is az indexre tételhez. így pl. 
Kassák Lajosnak csaknem minden műve selejtlis- tán volt, (az 1946-os kiadású Egy ember élete is), az 1949-es Lukács-vita hatására pedig Lukács 
György 11 olyan művét tették indexre, melyek 1946-1949 között jelentek meg.Jó néhány művet kizárólag az előszava, illetve az előszó írójának személye miatt kellett eltávolítani. A Márai előszó miatt Az ember tragédiája, Klebels- berg előszava miatt Kisfaludy Károly munkái, Har- sányi Zsolt bevezetője miatt Copperfield Dávid került indexre. Utóbb -  ahol még nem volt késő -  hallgatólagosan megengedték a könyvtárosoknak az előszavak kitépése után a könyvek megtartását.A botrány éppen ezek miatt az „előszavas” könyvek miatt tört ki. A jegyzékből nem derült ki, hogy miért kell pl. Cervantes Don Quijote-ját vagy a Kale
valát zúzdába küldeni. A listákat a nyugati rádióadók magyar nyelvű adásai ismertették és kommentálták, ez a hivatalos művelődéspolitika számára is kínos volt. Révai József az MDP 1951-es Kongresszusán a történteket az ellenség aknamunkájának tulajdonította: „Ha mi azt mondjuk: le kell küz- 
denünk a nacionalizmus szellemét kulturális éle
tünkben, akkor az ellenség élénk fejbólintások köz
ben Gárdonyi Gézát, Benedek Eleket, a magyar nép
meséket vonja el gyermekeinktől ” Csakhogy, mint
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gg KATSÁNYI SÁNDOR 88azt a jegyzékek összefüggő sora is bizonyítja, itt nem egy elszigetelt, túlzó akció történt, hanem egy évek óta érlelődő tendencia következetes véghezvitele. Egyébként ekkorra a könyvtári selejtezések már visszafordíthatatlanul megtörténtek.A listák nyomán megkezdődött a nagy állománytisztítási kampány. Mivel szinte valamennyi könyv- jegyzék mellett szerepelt felszólítás is az azon túlmenő további tisztogatásra, a kivonás határai gyakorlatilag elmosódtak. Sok múlt a végrehajtó könyvtárosokon, ám az érintett kisebb könyvtárak dolgozói kiszolgáltatott helyzetben éltek, a kor megfélemlített légkörében. Találóan jellemzi a helyzetet Gerő Gyula 1950-es naplójához fűzött megjegyzésében: „A könyvtári tevékenység legérzékenyebb, leg
védtelenebb része volt az állomány alakítás: a könyv
tárba érkező központi küldöttek, instruktorok, a 
pártbizottságokból tanácsoktól és a szakszervezetek
től érkező kiküldöttek, vagy a könyvtárakba csak 
úgy betévedők ideológiai éberségből, illetve azért, 
mert a könyvtár működéséről fogalmuk sem volt, 
azonnal nekiestek a polcoknak és egy-egy általuk im
perialista mételyezőnek, enyhébb esetben kispolgári 
dekadenciát terjesztőnek, ill. a szocialista erkölcsö
ket lazítónak ítélt könyv diadalmas felmutatásával 
olvastak a könyvtáros fejére bűnös hanyagságot, az 
éberség hiányát. ” 29 A FSZEK fiókkönyvtáraiban a hálózat vezetése már 1946 óta szorgalmazta és belsőleg ellenőrizte a könyvkivonások végrehajtását, az utasítások pontatlan végrehajtói -  mint pl. az 1. sz. fiókkönyvtár vezetője a korábban idézett ellenőrzési eset után -  igazgatói figyelmeztetést kaptak. Nehéz ugyan elképzelnünk, hogy a fiókkönyvtárakba beosztott egykori olyan könyvtárosok, mint pl. 
Török Sophie, Babits Mihály özvegye hogyan küldték volna zúzdába Babits Mihály összes műveit, csakhogy a régi értelmiségi könyvtárosok nagyobb része 1948 után már nem dolgozott a hálózatban. 
„K i kellett cserélni könyvtárosainkat” -  nyilatkozott a hálózat vezetője.30 A régiek helyébe lépő, tapasztalatlan és új könyvtárosok általában túlbuzgón telje

sítették állománytisztítási kötelezettségüket. Ráadásul a válogatás munkáját több helyen lelkesen hozzá nem értő „aktívák” végezték, többnyire fiatal középiskolások. Mindez a követelményeknek olykor tragikomikus túlteljesítését eredményezte. Mint demokrácia ellenes művet küldték be a központba Shakespeare királydrámáit, mint antiszemita művet Marlowe: Máltai zsidóját, mint klerikálist Szent Péter esernyőjét.31Dienes László, a könyvtár vezetője igyekezett a rendelkezésére álló eszközökkel mérsékelni a károkat. Megkísérelte a hálózatból kivont hatalmas anyag egy részét átmenteni a Központi Könyvtár állományába, (mely mint tudományos könyvtár mentesült a tisztogatási kötelezettség alól.) A drámai szituációt jól érzékelteti egy szemtanú, Román József beszámolója „Dienes László behívatta az ún. üzemi 
háromszöget,32 kibővítve Marót Miklóssal Közölte 
velünk, hogy már beérkeztek a fiókkönyvtárakból ki
selejtezett könyvek, irtózatos tömegben, a rendelke
zés értelmében zúzdába kell küldenünk valameny- 
nyit. De h á t ... ugye ... megértjük ... hiszen könyvtá
rosok vagyunk, amit lehet, ne pusztítsuk el, ment
sük, ami menthető. [...] Dienes arra kért bennünket, 
válogassuk ki a Központi Könyvtárnak, -  amelynek 
állományát nem érintette a nevezetes máglyalista, -  
amennyit a polcaink még képesek befogadni. [...] 
Márai, Proustok francia kiadásban, Jules Romain, 
teljes Tamási Áron, Karácsony Benő, Zsolt Béla, 
Kassák teljes életműve, az életemet meghatározó 
Egy ember élete polcokat megtöltő tömegével, S. 
Zweig, Malonyai. Néhány hét után csüggedten felad
tuk, a raktár telítődött, végül a Központi Könyvtár 
csak egyetlen példányt fogadhatott be, a maradékot 
vitték az emésztőbe a soktonnás teherautók. ” 33 Végül is az 1950. évi nagy tisztogatási akció során több mint 54 ezer kötetet vontak ki a Szabó Ervin Könyvtár hálózatából.34A Fővárosi Könyvtár hálózatának állománya 1910 óta folyamatosan és szervesen épült, helyenként hiányosan vagy egyoldalúan ugyan, de mindig alkal
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SS INDEXEK, KÖNYVZÚZDÁK, KÖNYVTÁROSOK SSmazkodva az olvasóközönség kulturális igényeihez, s így az évtizedek során összegyűlt, a hazai viszonyok között egyedülálló közművelődési könyvtári gyűjtemény híven tükrözte a főváros olvasói kultúráját. Ez a szerves fejlődés szakadt meg erőszakosan 1945-1950 között, s főleg 1950-ben. Nem egyszerű könyvselejtezés, állománytisztítás történt, hanem egy -  könyvtári állományban megtestesülő -  olvasói kultúra radikális, szinte teljes felszámolása. A könyvtári fiókok állománya 1945 végén, a háborús károk leírása után 229 kötet volt. 1946-1950 között ebből 144 ezer kötetet vontak ki. A régi állomány csaknem kétharmada zúzdába került.

Jegyzetek

1. SZENTKUTY Pál levele a polgármesterhez, 1945. máj. 2. -  FSZEK irattár. -  HAM VAS Béla levele a polgármesterhez, 1945. máj. 21. Fővárosi Levéltár2. Az 530/1945. M .E. rendelet márc. 17-én jelent meg a M agyar közlönyben.3. 350.884/1945-IV.sz. polgármesteri határozat.4. Az akció országos áttekintése: ZALAI K. László: Könyvpusztítás a háború után. In: Élet és tudomány, 1992. 51.sz. 1620-1621. p. -  Z. KARVALICS László: Könyvbegyűjtés és bezúzás 1946-ban. In: Magyar könyvszemle, 1993. 4.sz. 404-418.p.5. A fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke. l-4 .k . Bp. 1945-1946. l.k . 81 p., 2.k. 70 p., 3.k. 29 p., 4.k. 30 p. -  A bizottság történetéről: BÁNFI Szilvia: Könyvtári dokumentumok az ÁVH  „fogságában” . In: A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk. Monok István. Bp. 2003. OSZK -  Gondolat. 25-26.p.6. Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, a Fővárosi Könyvtár helyiségében 1946. márc. 13-án. -  FSZEK irattár. A látogatásról beszámol még: Z. KARVALICS László i.m. 410.p.7. L. BERKÓ Pál: Indexen. Adalékok a fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek második világháború

utáni történetéhez. Kézirat az OSZK Kortörténeti gyűjteményében.8. Ezek a döntések csak szóbelileg terjedtek, erről az elhatározásról az OSZK főigazgatójának Keresztury Dezsőhöz írt 1946. ápr. 9-i leveléből tudunk. Közli: BÁNFI Szilvia i.m. 64. p.9. Levélfogalmazvány a polgármester részére, 1946. máj. 7. Aláírás nélkül. -  FSZEK irattár.10. Igazgatói tájékoztatás és utasítás, 1946. máj. 9. -  FSZEK irattár.11. A Székesfővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve. I. 1946. 5.p.12. D. DÖMÖTÖR Tekla: Az olvasói katalógusok kérdése. In: Könyvbarát, 1952. 5.sz. 6-8 . p. -  A feldolgozó osztály 1957. évi jelentése a szakkatalógussal együtt több mint 150 ezer kiemelt katalóguscédula visszasorolásáról számolt be.13. SOLTI Andrásné jelentése a fiókok működéséről. 1945. nov. 26. -  FSZEK irattár.14. BÁLLÁ Antal a jegyzék kiadásakor hivatalban levő miniszter volt, ez az indexnek különös pikantériát adott.15. Fővárosi Közlöny, 1946. 9.sz. 264.p. -  Sajtócikk a vitáról: Éles kultúrvita a városházán. In: Kis Újság, 1946. febr. 13.16. HAJDÚ Henriknek, a Fővárosi Könyvtár igazgatójának jelentése a polgármesterhez 1946. márc. 9-én. Fővárosi Levéltár, Polgármesteri iratok. X I. üo. 1340/1948.17. H AJDÚ Henrik igazgató levele a polgármesternek. 1947. jan. 14. - FSZEK irattár, 51/1947.18. Jelentés a Fasiszta Könyvek Osztályának működéséről. 1946. aug. 17. FSZEK irattár.19. TIBORC Zsigmond: Jelentés az 1. sz. fiók vizsgálatáról 1948. júl. 15. FSZEK irattár.20. SOLTI Andrásné: Jelentés a fiókok működéséről, 1946. máj. 18. FSZEK irattár.21. Közművelődési könyvtáraink 1947-ben. In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve, 1974. 17-20. p.22. A kivont kötetek számában szerepelnek az elrongyolódot- tak is, ez azonban elenyésző mennyiség -  évi egy-két ezer kötet -  a tartalmilag elavultként kivontakhoz képest.23. A korabeli könyvtárosi feketehumor nevezte a kivonandó művek jegyzékeit „halállisták” -nak vagy „Révai halállistái” -nak.
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24. VARGA Sándor: A magyar könyvkiadás és kereskedelem 1945-1957. Bp. Gondolat, 237-251. p. -  Uő.: A selejtlisták 1950. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1983. 2. sz. 471-488. p.25. Iskolai ifjúsági könyvtárak átrendezése és selejtezése. In: Köznevelés, 1950. márc. 1. 19-23. p.26. Népkönyvtári Központ 1108/1950. -  Szövegét közli: GERŐ Gyula: Könyvtár a megyeházán. Kaposvár, 2002. Megyei és Városi Könyvtár. 49-57. p. Uő. ismerteti a kivonás történetét és elemzi a listát is, i.m. 58-67. p.27. Útmutató népkönyvtárak (üzemi, falusi és városi könyvtárak) rendezéséhez. Bp. 1950. Népkönyvtári Központ. 169. p.28. Iskolai ifjúsági könyvtárak... I.m . Bevezető. 19. p.

29. GERŐ Gyula i.m. 59. p.30. SOLTINÉ SZIGETI Gabriella előadásának gépirata, cím nélkül. 1951. 9.p. FSZEK irattár.31. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fejlődése a felszabadulás után 1945-1954. Kézirat. Bp. 1954. 153.p. FSZEK irattár. -  Hasonló esetekről számol be D.Dömötör Tekla i.m. 8.p.32. Üzemi háromszög: az intézmény vezetője, a helyi párttitkár (ekkor: Pataki Ferenc) és a szakszervezeti titkár (ekkor: Román József.)33. ROM ÁN József: Távolodóban. Életrajzi vázlat. Bp. 1990. Magvető. 424-425. p.34. Az évi statisztikai jelentés szerint 54 522 kötetet, a hálózat munkájáért felelős Solti Andrásné beszámolója szerint 60 894-et.

A Könyvtári Intézet honlapján összegyűjtötték a 2003-2007-es időszakra szóló országos könyvtári 
stratégiával kapcsolatos, eddig közreadott információkat.

A cím a következő: 
www.ki.oszk.hu/stratégia

A honlap tartalmának gazdái az egyes munkabizottságok vezetői lesznek, s a honlap folyamatosan
kiegészül majd a friss információkkal.

A négy átfogó témakörnél szerepelnek a célok és a feladatok, majd az egyes munkabizottságok 
összetétele, munkaterve, időrendben az eddig elkészült dokumentumok (tanulmányok, 

vitaanyagok, hozzászólások, előadások stb.), a rendezvények adatai és ajánló bibliográfiák.

(Hegyközi Ilona, Payer Barbara híre, Katalist, 2004. auy. 3.)
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Félelmek és szükségszerűségek

Egy könyvtári m arketingvizsgálat tanu lságai

VIDRA SZABÓ Ferenc -  PÉTERFI Rita

Bevezetés

A Könyvári Intézet munkatársainak irányításával 2003 őszén három megyeszékhelyen (Egerben, Szolnokon és Debrecenben) folytattunk kérdőíves vizsgálatot, abból a célból, hogy kiderítsük: az adott településen milyen megítélése, kisugárzása van a különböző könyvtáraknak. Egyrészt a potenciális könyvtárhasználók informáltságát vizsgáltuk (mit tudnak a lakosok a helyi könyvtárakról, mennyire ismerik a különböző könyvtárak szolgáltatásait), másrészt fel kívántuk tárni a helyi lakosság információszükségletét, könyvtári szolgáltatások iránti igényét, valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy miként lehet megszólítani a leendő használókat, milyen szlogeneket és reklámszövegeket tartanak vonzónak, figyelemfelhívónak.

Vizsgálatunk tehát az adott települések könyvtárainak marketingkörnyezetét kívánja feltárni, ezzel egyrészt konkrét segítséget akarunk nyújtani a tudatos marketingstratégia kidolgozásához, ugyanakkor használható módszert is szeretnénk kidolgozni más települések könyvtárai számára, ezzel megalapozva egy nagyobb léptékű országos kutatást. Nem titkolt célunk, hogy a könyvtárakat ösztönözzük arra, hogy tevékenységüket, szolgáltatásaikat, állományuk építését tudatosan tervezzék meg, messzemenően figyelembe véve a tényleges és a potenciális használók valós és látens igényeit. A tevékenységek tudatos megtervezésekor nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy vajon mennyire vagyunk ismertek, mennyire vagyunk jelen a város kulturális közéletében, mit tudnak, mit gondolnak rólunk az emberek, milyen az „imázsunk”? Arra is szeretnénk ösztönözni, hogy a használókat ne homogén
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SS VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA SSközegként kezeljük, amelyet egységes módszerekkel kell megközelíteni, hanem alkossunk sajátos célcsoportokat, melyek számára intézményünket speciális szolgáltatásokkal, vonzó programokkal, újszerű ötletekkel tegyük vonzóvá, és mindezeket egyéni hangvételű felhívásokkal, célzott akciókkal propagáljuk.Mindhárom települést szociológiailag három jól körülhatárolható körzetekre osztottuk, és körzetenként minden városban 100-100 főt kérdeztünk meg, tehát városonként 300 fó't, a vizsgálat során összesen 900-at. A körzetek kijelölésekor abból a tapasztalatból indultunk ki, mely szerint a lakókörnyezet alapvetően befolyásolja az élet minőségének egyéb szegmenseit is, általában szoros összefüggésben van a család anyagi helyzetével, társadalmi státuszával, a munkamegosztásban elfoglalt helyével. A lakás elhelyezkedése a településen belül esetünkben azért is különösen fontos, mert előzetes feltevéseink szerint a lakóhely és a könyvtár közötti távolság nagymértékben befolyásolja a lakosság könyvtárhasználatát, könyvtárképét, az adott könyvtárral kapcsolatos véleményét és informáltságát.A központi körzet mindenhol a város történelmi magjához tartozó terület, amelyben esetünkben mindenhol a megyei könyvtár épülete is található. A lakosság zömét ezen a területeken általában a középosztály tagjai teszik ki. A lakótelepi körzet általában a város legsűrűbben lakott területét jelenti, vagyis azt a településrészt, ahol a legtöbb ember él, a leginkább összezsúfolva. A lakótelepek lakossági összetétele meglehetősen heterogén képet mutat: megtaláljuk a kisnyugdíjasokat, az ipari munkásság képviselőit, az értelmiséget, a fiatal házasokat egyaránt, tehát zömmel a középosztály és az alsó középosztály képviselői lakják. A kertvárosi övezet lakóit azért szerettük volna külön kiemelni, mert tapasztalataink szerint ezekben a városrészekben főleg a felső-középréteghez, illetve a felső réteghez tartozó családok laknak, akiknek tagjait különösen fontos lenne a könyvtárak bűvkörébe vonni.

A kérdezést lakásokon végeztük. A kérdezők a hólabda módszert követték: a megkérdezett személyek mintegy továbbadva beajánlották őket ismerőseiknek, szomszédaiknak, ezzel csökkentve az idegen személyekkel szembeni ellenérzéseket. Ugyanakkor a kérdezők mégsem kaptak teljesen szabad kezet a kiválasztáshoz, hiszen előzetesen meghatározott kritériumok szerint kellett eljárniuk. Az alábbi kritériumokat jelöltük meg: a megkérdezett legyen legalább 18 éves, a település adott lakókörzetében életvitelszerűen lakjon, és a kérdezés időpontjában egyik helyi könyvtárnak se legyen regisztrált használója.A minta kiválasztásakor ajánlásként fogalmaztuk meg, hogy vizsgálatunkkal elsősorban a középkorú- akat, és az úgynevezett polgári középosztályt célozzuk meg, vagyis azt a réteget, amelyik legkevésbé veszi igénybe a könyvtárak szolgáltatásait, ugyanakkor amelyek tagjait a könyvtárak szívesen látnák használóik között, mert munkájukhoz, szabadidős tevékenységükhöz, önmegvalósításukhoz ezen intézmények nélkülözhetetlen információkkal rendelkeznek. Vizsgálatunk során pontosan azt szerettük volna kideríteni, hogy melyek ezek a szükségletek, és hogy milyen módon, milyen eszközökkel lehet elérni ezen réteg tagjait, hogyan lehet meggyőzni őket arról, hogy a könyvtárak nélkülözhetetlen szolgáltatásokat tudnak számukra biztosítani.A vizsgálat során kevésbé fókuszáltunk a fiatalokra, hiszen a különböző képzésekhez kapcsolódóan közülük nagyobb számban vannak olyanok, akik jól ismerik a könyvtárak által elérhető lehetőségeket, és akiket -  amennyiben kíváncsiak vagyunk a véleményükre -  könnyebben elérhetünk a könyvtárakban vagy az iskolákban. Ugyancsak kimaradtak célközönségünk köréből a halmozottan hátrányos helyzetűek is, akik speciális igényeinek megismerésére célzott vizsgálatra lenne szükség.A kérdezés lebonyolítása, a kérdezettek megnyerése nem jelentett különösebb akadályt. Ebben közrejátszott, hogy kérdezőbiztosnak helyben lakó
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SS FÉLELMEK ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGEK SSkönyvtárosokat, illetve könyvtárszakos egyetemi hallgatókat kértünk fel, akiket a feladatra kiképeztünk, és akiknek a munkáját szigorúan ellenőriztük. A kitöltött kérdőívet csak akkor fogadtuk el, ha a kérdezett személy legalább egy elérhetőséget megadott: telefonszámot, e-mail címet vagy postacímet. A beérkezett kérdőívekből véletlenszerűen kismintát vettünk, és a kérdezett személyektől információt kértünk a kérdezés körülményeire, hangulatára vonatkozólag, illetve néhány kérdéssel kontrolláltuk a kérdőívben található válaszokat. Csalásra utaló jelet az ellenőrzések során nem találtunk.
Szakirodalmi áttekintés

A könyvtári marketing szakirodaimának áttekintésekor azzal szembesül az érdeklődő, hogy az utóbbi évek szaksajtójában jó néhány, a témával foglalkozó írás jelent meg, s ezek több ponton is eltérnek egymástól. Ez leginkább abból adódik, hogy az egyes szerzők hová helyezik a hangsúlyt. A lényeget tekintve egy dologról beszélnek, az eltérések az árnyalatokban találhatók. Mi magunk igyekszünk ezeket egymás mellett bemutatni, s a különbségekre felhívni a figyelmet.Mára már senki nem vonja kétségbe, hogy könyvtár nem működhet marketing nélkül. Kotier és 
Levy ezt így fogalmazza meg: akik nonprofit intézményeket vezetnek, azoknak nem az a választásuk, hogy foglalkozzanak-e marketinggel vagy sem. A választás abban áll, hogy jól csinálják-e vagy rosszul.5A kulturális piacon is folyó versenyben, az intézmények életben maradása múlik azon, hogy kellőképpen tudnak-e reagálni a felhasználói igényekre, képesek-e megtalálni a finanszírozókat, illetve kellő mértékű támogatásra ösztönözni a fenntartókat, akiknek megnyeréséért számtalan intézmény küzd. A Svédországban már sikeresen gyakorolt marke

ting tevékenységről Christina Tovotete tömören így fogalmaz: az intézmények vezetői az üzleti szempontok előtérbe helyezését szorgalmazták, mert minél nagyobb a verseny, annál nagyobb a marketing szerepe.11Ezek után nézzük meg, hogy miként is definiálják a marketing fogalmát az egyes szerzők:A fogalom legtömörebb meghatározása a következőképp hangzik: a marketing szüntelen és tudatos odafigyelés a felhasználókra -  írja Sándori Zsu
zsa,HAz a folyamat, amely során a vásárlók/használók érdeklődését felkeltik, illetve a használók megtartására törekszenek -  írja Stone és Young}2 Ezt a megállapítást azonban Connolly még azzal egészíti ki, hogy ez független attól, hogy van-e pénzmozgás vagy sincs, mert a sikernek a megelégedettség a fokmérője. Hiszen a könyvtár tipikusan azon intézmények közé tartozik, amelynek szolgáltatásainak egy része mindenki számára ingyenesen hozzáférhető.2
Varga Katalin hasonlóképp gondolkodik erről, ezért teszi idézőjelbe meghatározásában az eladni szót. Majd láthatjuk, hogy fontosnak tartja a könyvtáraknak a technikai fejlődéssel való haladását. Ő így fogalmaz: „A marketing a mi esetünkben nem 
más, mint átgondolt tervezés és céltudatos munka. 
Egy olyan kétirányú folyamat, amelyben egyrészt 
tudnunk kell »eladni«, másrészt meg kell találni és 
meg kell szerezni azokat az anyagi forrásokat, ame
lyek ahhoz szükségesek, hogy lépést tarthassunk a 
növekvő költségekkel és a technikai fejlődéssel” 13 S végül lássuk a marketinggel foglalkozó szakiroda- lom egyik legismertebb személyének, Kotlemek a meghatározását: „A marketing társadalmi és vezeté
si lépések láncolata, amelynek során az egyének és 
csoportok termékeket és értékeket alkotnak és cserél
nek ki egymás között, mialatt kielégítik szükségletei
ket és ig én y eik et6
De Saez mindezt még azzal egészíti ki, hogy a vezetői tevékenységen túl a marketing vezetői és szerve -
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SS VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA 88zeti filozófia is, amely a szervezet tevékenységében tükröződik.9A piac szegmentálása az a folyamat, amelynek során egy szolgáltatás használóit vagy potenciális használóit közös jellemzőik vagy érdeklődésük alapján csoportokra osztják.2 De mindehhez tudnunk kell, hogy kik a könyvtár használói, s a következő három kérdésben milyen jellemzőkkel rendelkeznek:1. Milyen információs szükségleteik vannak?2. Milyen szempontok alapján ítélik meg a könyvtár munkáját?3. Milyen elvárásaik vannak a szolgáltatásokkal szemben?S mivel használóink és igényeik is sokfélék, ezért nem elegendő egyetlen arculatot kialakítani. Sőt, előfordulhat, hogy ugyanazt a szolgáltatást a különböző csoportok felé más és más módon kell eladnunk, a szolgáltatásról az információt eljuttatnunk, s kedvet ébresztenünk ahhoz, hogy éljenek a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel.A szakirodalom minden esetben említést tesz arról, hogy semmiképp nem szabad elfeledkezni a könyvtár fenntartóiról, illetve szponzorairól. Kifejezetten számukra olyan reklámanyagokat, jelentéseket, tájékoztatókat, illetve olyan speciális vagy értéknövelt szolgáltatásokat kell nyújtanunk, amelyek által intézményünk átláthatóvá, tevékenységünk jól érzékelhetővé, jó esetben nélkülözhetetlenné válik. Vannak, akik kifejezetten ódzkodnak ettől a tevékenységtől, de mint ahogy mondani szokták, ahhoz hogy széles rétegeket lehessen kiszolgálni, meg kell teremteni annak anyagi feltételeit is. Tehát az úgynevezett politikai marketing egyetlen oka, hogy a pénzalapokat meg kell szerezni, mielőtt elkölthetővé válnának.Mint azt korábban már említettük, az információs piacnak, versenynek csak egyik szereplője a könyvtár. Minden intézmény szeretné saját magának megnyerni mind a használókat, mind pedig a szponzorokat. Ezért fontos, hogy reális képet tud

junk kialakítani magunkról, s ennek eredményeként minél több használónk legyen. A versenytársak számbavételével, az úgynevezett versenyháló megrajzolásával saját munkánkat tehetjük könnyebbé. Ennek segítségével összevethetjük intézményünket versenytársainkkal a következő néhány szempont alapján: • a könyvtár szolgáltatásai, • adottságai; • a szolgáltatások színvonala; • a szolgáltatások hozzáférhetősége; • a szolgáltatások költségei; • a piaci igényekhez való igazodás gyorsasága (a változó igények követése); • a könyvtár kedveltsége; • a könyvtár kihasználtsága; • a munkatársak hozzáértése, szakmai színvonala.Itt inkább csak ötleteket kívántunk adni az összehasonlításhoz, de még egyebekkel, az adott körülményeket ismerve bővíteni lehet a listát. Az elfogadott álláspont szerint elsősorban azokat a területeket érdemes fejlesztenie a könyvtárnak, amelyeken a versenytársakkal azonos szinten vagy azok felett teljesít. Ha valamiben nagy elmaradással bírunk, csak abban az esetben érdemes nagy erőket mozgósítva előrébb jutnunk, ha úgy gondoljuk, hogy az kulcsterületet érint. Ha nem így van, akkor talán érdemesebb azt a versenytársunknak meghagyni, s magunkat egy másik területen erősítenünk.13Mielőtt a konkrét eszközök taglalásába kezdenénk, fontosnak tartjuk a következőkre felhívni a figyelmet. Gyakran emlegetett tény, hogy a könyvtár tárgyiasult reklámeszközein túl éppolyan fontos, hogy az intézmény maga olyan környezetben, szolgáltatásokkal, olvasókhoz való odafordulással működjön, olyan miliővel rendelkezzen, olyan segíteni akaró és tudó személyeket alkalmazzon, hogy alapjában véve vonzó legyen a könyvtárhasználók számára, s így ők maguk legyenek a mi jó hírünk vivői, a könyvtárat idáig nem használók megnyerői.S most lássuk a konkrét lehetőségeket. 1990-ben jelent meg Hamilton3 tollából az Infopromotion című kötet, amely két fejezetet is szentel a könyvtári reklámnak, a promóciós lehetőségeknek, amelyeket az
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88 FÉLELMEK ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGEK 88érintett intézmények sikerrel alkalmazhatnak. Ebben a téma iránt bővebben érdeklődők, az ötletekre vágyók könyvtártípusok szerinti bontásban olvashatnak a különböző eszközökről, amelyekkel hatékonyabbá tehetik közönségkapcsolati és reklámmal kapcsolatos munkájukat. A szerző külön fejezetet szentel az egyes módszereknek, és röviden, praktikusan tárgyalja a felmerülő lehetőségeket. A könyv érdemei közé tartozik, hogy konkrét példákat, ötleteket ad az e területen dolgozóknak.Hogy a szokásos könyvtári brosúrákon túl más lehetőségek is állnak előttünk, érdemes megismerkednünk egy sikeres skandináv példával. Tovotete 1997-es budapesti előadásában egy sikeres könyvtári kampánnyal ismertette meg hallgatóságát. A hat évig tartó svéd közkönyvtári kampány keretében közismert és köztiszteletnek örvendő személyeket kértek fel a könyvtárak méltatására. Óriásplakátokon, hirdetőtáblákon, posztereken, napilapokban voltak láthatók a felkért írók, költők, színészek, énekesek stb., akik mind az ügy mellett álltak. A művészekhez hasonlóan politikusokat is felkérték erre, akik a könyvtárakban együtt jelentek meg, s fotók készültek róluk a a különböző plakátokhoz. Ezen túl egy sajátságos, nálunk még ismeretlen módját is választották propagandaanyagaik népszerűsítésének, mikor is tejesdobozokon helyezték el könyvtárak reklámanyagait.11(Csak zárójelben jegyezném meg, hogy azok a politikusok, akiket sikerül megnyerni egy ilyen kampányhoz, azok jó eséllyel lesznek a kultúra, a könyvtár ügyének szószólói a pénzügyi döntések idején. A pszichológiából ismert tény, hogy aki egyszer szívességet tesz egy kisebb dologban, az a későbbiekben sokkal könnyebben tesz meg egy jelentősebb lépést ugyanannak a személynek az érdekében.)Egy lefolytatott kampány után sohasem szabad kihagyni annak értékelését. A további munkánkhoz ugyanis nélkülözhetetlenek lesznek azok a tapasztalatok, amelyeket most szereztünk. Számot kell vet

nünk azzal, hogy milyen eszközöket használtunk sikerrel, s melyek azok, amelyek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Munkánk értékelése, a sikerek és kudarcok számbavétele jövőnk záloga is egyben.
A könyvtárak ismertsége

© EgerA három vizsgált megyeszékhely közül Eger a legkisebb, mint ahogyan a helyiek megjegyezték: itt mindenki ismer mindenkit. Ennek ellenére a településen működő könyvtárak ismertsége meglehetősen hiányos képet mutat. A megyei könyvtárról szinte mindenki hallott, és ez mindenképpen pozitív eredmény, még akkor is, ha az intézmény nevét olykor nem tudják pontosan. A leggyakoribb megnevezések: „Kossuth úti könyvtár” , „a nagy könyvtár” , „nagy megyei könyvtár” , „egri nagy könyvtár” , „városi könyvtár” . A város többi könyvtárát már korántsem ismerik ilyen arányban a megkérdezettek, annak ellenére, hogy a megyei könyvtáron kívül nyilvános könyvtári címet visel a főiskola könyvtára és az egyházi gyűjtemény is! A „könyvtár” szó hallatán a háromszáz megkérdezett közül mindössze 92 főnek ugrik be, hogy van a városban gyerekkönyvtár, 50 főnek, hogy vannak fiókkönyvtárak, 45 főnek, hogy az iskolákban is van könyvtár. Mindössze 73 személy tud arról, hogy létezik főiskolai könyvtár, 49-en ismerik az idegen nyelvi könyvtárat, és csupán 48 személy hallott a város méltán híres egyházi gyűjteményéről. A többi könyvtár még ennél is kevesebb ismertséget mondhat magáénak: alig néhányan hallottak a zenei részlegről, a közigazgatási és a pedagógiai könyvtárról, valamint az orvosi könyvtárról. Az emberek csak elvétve tudnak arról, hogy a levéltárnak és a múzeumnak is van könyvtára, és csupán egy-egy sze
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SS VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA SSmély hallott az igazságügyi könyvtárról, illetve az idősek otthonában működő fiókról.Az egyes intézmények ismertségét nagyban befolyásolja a lakóhely elhelyezkedése. Az egyes körzetek lakói elsősorban azokat a könyvtárakat ismerik, amelyek a lakásukhoz közel vannak: a központban lakók a gyerekkönyvtárt, a főiskolai könyvtárt, az egyházi könyvtárt és a közigazgatási könyvtárt ismerik jobban a többieknél, a kertvárosiak főleg a környékükön található fiókkönyvtárt említik, és az adatokból úgy tűnik, hogy ebben a vonatkozásban a lakótelepen élők a legtájékozatlanabbak. Az intézmények ismertségét a lakóhelynél is jobban befolyásolja az iskolai végzettség. Az adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az iskolában eltöltött évek számának növekedésével egyenesen arányosan nő az informáltság. Egyedüli kivételt csupán a fiókkönyvtárak jelentenek, melyekről a középiskolai végzettségűek 20%-a hallott, az általános iskolai végzettségűek 16%-a, ugyanakkor a diplomásoknak csak 9%-a.© SzolnokSzolnokon a megyei könyvtár ismertsége szintén jónak mondható, különösen a városközpontban és a lakótelepen. Az intézményt azonban itt is igen sokféle néven azonosítják: „a Kossuth téren lévő könyvtár” , „a városi könyvtár” , „a polgármesteri hivatallal szemben lévő könyvtár”, „a nagy könyvtár” , „a központi könyvtár” . Az ismertség és a lakás elhelyezkedésének összefüggését jól példázza, hogy a lakótelepen található városi könyvtárt elsősorban a lakótelepiek ismerik, és a két másik körzetben lakók alig, a város központjában található főiskolai könyvtár esetében pedig éppen fordított a helyzet: a lakótelepiek közül alig hallottak róla, a másik két körzetben viszont elég jó az ismertsége. A fiókkönyvtárak ismertsége is elsősorban a lakóhely függvénye: míg száz megkérdezett kertvárosi lakosból 31-en hallottak róla, addig a központban lakóknak csak 8%-a, a lakótelepen lakóknak pedig

4%-a ismeri. A városi könyvtár hivatalos nevét sem tudja mindenki, az azonosítás leggyakoribb formái: „a zöld házban lévő könyvtár” , „a Széchenyi lakótelepen lévő könyvtár” , „a gyermek könyvtár”, „a Hild téri könyvtár” , „a Széchenyi könyvtár” .Szolnokon a megyei és a városi könyvtár mellett nyilvános címet visel még a főiskola könyvtára, a vasutas művelődési ház könyvtára és a szakszervezet által működtetett Korona Könyvtár. Nehéz eldönteni, hogy elegendő-e a nyilvános címhez, ha háromszáz megkérdezettből csak 48-an hallottak a főiskolai könyvtárról, 23-an a vasutas könyvtárról, és mindössze öten a Korona Könyvtárról? A többi intézményről nem is beszélve, hiszen a pedagógiai könyvtárt is csak 25-en ismerik, 16 személy gondolja úgy, hogy vannak iskolai könyvtárak, és a Kilián Főiskola könyvtárát hatan említik.Az egyes intézmények ismertsége ebben a városban is általában egyenes arányban nő az iskolázottság mértékével. A főiskolai könyvtár ismertsége például a diplomások esetében ötszöröse az alapfokú végzettségűekénél, ugyanakkor a „kisebb presztízsű” könyvtáraknál másképpen alakulnak az arányok: a fiókkönyvtárak esetében a két végponton szinte megegyezik az ismertség, a vasutas művelődési ház könyvtáránál viszont megfordul: a 63 diplomás közül mindössze egy személy említette (1,6%), szemben az alapfokú végzettségűek 11, és a középfokúak 9%-ával.© DebrecenA három vizsgált település közül Debrecen a legnagyobb, és arányaiban itt ismerik legkevésbé a megyei könyvtárt: szemben a másik két megyeszékhely 93-95%-os ismertségi arányával, itt mindössze 72%. Különösen kevesen említették a megyei intézményt a kertvárosok lakói (64%), és az iskolázatlanabb rétegek tagjai (56%) közül. A megyei könyvtárat a nemrégiben felvett Méliusz Juhász Péter néven egyetlen megkérdezett sem jelölte, a leg
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88 FÉLELMEK ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGEK S3többen megyei könyvtárként, esetleg Piac utcai, vagy Kálvin téri könyvtárként ismerik.A városi könyvtárt, a fiókkönyvtárakat és az egyetemi könyvtárt a megkérdezettek közel fele említette. A városi könyvtár és a fiókkönyvtárak esetében ismét a lakóhely közelsége dominált: a városi könyvtárt elsősorban a központban lakók nevezték meg, a fiókkönyvtárt pedig a lakótelepen élők. Az iskolai végzettség ebben a városban is erősen meghatározza az informáltságot: a városi és az egyetemi könyvtárak esetében egyenes arányban nő az ismertség az iskolázottsággal, a fiókkönyvtárról viszont a középiskolai végzettségűek és az alapfokú végzettségűek több esetben tesznek említést, mint a diplomások.A többi könyvtár ismertsége elenyészőnek mondható, annak ellenére, hogy a nyilvános jegyzéken szerepel a főiskola könyvtára (10 említés!), és az egyházi gyűjtemény (6 említés!) is. E két utóbbi intézményt a 72 megkérdezett diplomásból csupán 3-3 érdemesítette említésre méltónak -  ezen a tényen érdemes elgondolkozni, amikor a könyvtárak szerepvállalásáról és közéletiségéről beszélünk. Elismerjük, hogy az egyes intézmények ismertsége csupán a kezdetét jelentheti a tudatos marketingtevékenységnek, azonban ezt a kérdést egyetlen intézmény sem kerülheti meg. Szolgáltatásainkat csak abban az esetben tudjuk a partnerek elvárásaihoz igazítani, ha tudnak a létezésünkről, ha jelen vagyunk a város köztudatában. Különösen fontos mindezt figyelembe venni a nyilvános könyvtárak esetében, hiszen aligha mondható nyilvánosnak egy könyvtár, ha a létezéséről sem tudnak az érintettek. A többi könyvtár esetében hatásos ellenérv lehet, hogy csak szűk használói réteg számára nyújtanak szolgáltatásokat, azonban -  felfogásunk szerint -  a város kulturális közéletében nem csak a mindenki számára nyitott intézményeknek kell szerepet vállalniuk. Nem tudhatjuk, hogy kinek mikor lesz szüksége olyan információra, amelyet a mi könyvtárunkból lenne célszerű beszerezni, és ha az

illető nem is hallott rólunk, hogyan várjuk el tőle, hogy hozzánk forduljon.
A tagság megszűnésének okai

Érdekes tanulságokkal szolgálhatnak azok a válaszok, amelyek a korábbi tagság megszűnésének okaira vonatkoznak. Ebből a szempontból nem tudunk markáns különbségeket felfedezni a különböző helyszínek között. A válaszok zöme külső, a könyvtártól látszólag független körülményekre vezethető vissza: a tanulmányok befejezése, időhiány, költözés, családalapítás, a munkaviszony megszűnése, a gyerekek felnőtté válása. Nem nehéz azonban felismernünk, hogy ezen indokok mögött nagyon gyakran mélyen gyökerező tévhitek húzódnak meg, melyeket tudatos marketingstratégiával célszerű szétbombázni.A legkézenfekvőbb okként -  összhangban a mindennapi tapasztalatokkal -  a tanulmányok befejezését jelölték meg a válaszadók. Érdemes elgondolkozni azon, hogy valóban így van-e mindez. Valóban abba kell-e hagyni a könyvtárhasználatot abban a pillanatban, amikor kezünkben a diploma? Vajon megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy tudatosítsuk látogatóinkban, hogy a tanulmányok bejezésével nem szűnhet meg az igény a további ismeretszerzésre? Elképzelhetőnek tartanánk, hogy a végzős hallgatók figyelmét tudatosan felhívjuk a folyamatos tanulás szükségességére, és arra is, hogy mindennek fontos bázisa a könyvtár lehet. Hasonló stratégiát alkalmazhatunk azokkal szemben is, akik a költözést, a családalapítást, a munkaviszony megszűnését vagy a nyugdíjba vonulást említik indokként: tanulni, tájékozódni, olvasni, művelődni egész életünk során szükséges.A második leggyakoribb hivatkozás a távolmaradásra, az időhiány. Ezt a tévhitet is igyekeznünk kell szétoszlatni, annak hangsúlyozásával, hogy arra van időnk, amire időt szakítunk. Megkérdez
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SS VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA SShetjük az érintettektől, hogy naponta mennyi időt töltenek a tévé előtt, mit csinálnak a munkaszüneti napokon, milyen tevékenységet végeznek a szabadságuk alatt, és mindezek függvényében mennyi idő- ráfordítást igényel felkeresni a közeli könyvtárt, mennyit vesz el a életükből, ha naponta lefekvés előtt fél órát olvasnak, ha a nyaralásra könyvet visznek magukkal, ha a hétvégi nagytakarításba bevonják a gyerekeket és az így felszabaduló időt olvasással töltik.A válaszok között találhatunk néhány olyan indokot is, amelyek a könyvtárak belső életére vonatkoznak, és amelyeket érdemes megszívlelnünk. Le
járt a tagság érvényessége, és nem hosszabbítottam 
meg”, olvashatjuk több esetben a válaszok között. Találunk a válaszok között ilyen véleményeket is: 
„Kicsi a választéki” „Nem vittem vissza a könyvet, 
és nem mertem elmenni!” „Drága a beiratkozási 
d íjrJól megszervezett akciókkal ezek a távolmaradók egészen biztosan megszólíthatok, visszacsalogathatok. Udvarias levéllel megkereshetjük azokat, akik nem hosszabbították meg a tagságukat: fejezzük ki sajnálkozásunkat amiatt, hogy nem látogatnak bennünket többé, hívjuk fel a figyelmüket az újabb szolgáltatásainkra, gyűjteményrészeinkre, dokumentumainkra stb. Hasonlóképpen járhatunk el azokkal is, akik azért nem mernek eljönni, mert nem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket: szervezzünk máshol már jól bevált „megbocsátó” napokat, amikor elengedjük a késedelmi díjat. Azok számára, akik drágának tartják a regisztrációs díjat, vagy akik szegényesnek tartják a választékot, hangsúlyozzuk az anyagi ráfordítás és a kapott szolgáltatások roppant kedvező ár-érték arányát.
Benyomások, asszociációk

Kutatásunk egyik legmerészebb vállalkozása az volt, amikor megkérdeztük azoktól a lakosoktól,

akik jelenleg nem járnak könyvtárba, hogy mi jut legelőször eszükbe az általuk ismert könyvtárról, milyen jelzőre asszociálnak. Érdemes eltűnődni azon a jelenségen, hogy a válaszok zöme pozitív töltetű volt. Az általánosságokon túl (jó, kielégítő, elfogadható stb.) elsősorban a könyvtárak küllemét, hangulatát dicsérték (otthonos, hangulatos, csendes, nyugalmas, tágas, világos, vidám, nyüzsgő, fiatalos), másodsorban a könyvtárosok hozzáállását, munkavégzését (segítőkészek, barátságosak, szakszerűen tájékoztatnak), harmadrészt pedig az állomány nagyságát, összetételét, a szolgáltatások színvonalát (modern, jól felszerelt, megbízható, sokoldalú, speciális).A sok pozitívum mellett azonban találunk néhány megszívlelésre érdemes kritikus jelzőt is. Legtöbben arra utalnak, hogy kicsi a választék -  igaz, hogy körülbelül kétszer ennyien vélték a választékot megfelelőnek - ,  a kritikák között jelentős súly- lyal van jelen a szűkösség, a zsúfoltság, az elavult állomány, a lassúság, a ridegség, barátságtalanság. Többen is kifogásolták, hogy az idegen nyelvi könyvtárat nehéz megközelíteni (az emeleten van), máshol néhányan barátságtalannak tartják a könyvtárosokat, vagy nem elégedettek azzal, ahogyan a könyvtárközi kölcsönzést kezelik.Érdemes valamennyi érintett intézménynek ezeket az észrevételeket megfontolni, és megfelelő választ adni rájuk. Rossz taktikának tartjuk, ha homokba dugjuk a fejünket, és nem reagálunk a kritikákra, vagy sértődötten visszautasítjuk azokat. Alapelvként kell leszögezni, hogy a könyvtárhasználónak (a potenciális használónak is!) mindig igaza van, még akkor is, ha nincs friss információja a munkánkról, vagy ha csak hallomásból ismeri a tevékenységünket. Tudjuk, hogy a közvélemény befolyásolása nagyon nehéz feladat, azonban nem mondhatunk le erről. Meg kell találni azokat a fórumokat, amelyek segítségével meg tudjuk változtatni a téves beidegződéseket. Első lépésként természetesen önvizsgálatot kell tartanunk, vajon igaza
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SS FÉLELMEK ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGEK SSvan-e a lakosságnak, amikor úgy tartja, hogy szűkös a választékunk, hogy a friss könyvek nincsenek meg, hogy lassú a kiszolgálás, hogy barátságtalanok a könyvtárosok? A belső változásoknak célszerű együtt járniuk a külső meggyőzéssel: ha bővítjük a választékunkat, ha gyorsítjuk a feldolgozást, ha kedvesebbekké válunk, minderről megfelelő módon tájékoztatnunk kell a környezetünket, informálnunk kell őket a beavatkozásokról. Ezzel nemcsak a szolgáltatásainkat igazítjuk hozzá az elvárásokhoz, hanem erősítjük a partneri viszonyunkat is: bírálat ért bennünket, és lám, máris reagáltunk!
A szolgáltatások ismertsége

A tudatos reklámtevékenységgel szintén összefügg, hogy mennyire ismertek a szolgáltatásaink. A kérdezettek talán ennél a kérdésnél voltak a legbizonytalanabbak, hiszen közvetett információk alapján kellett konkrétumokat mondaniuk. Többen úgy oldották fel ezt az ellentmondást, hogy a kérdező által felsorolt valamennyi szolgáltatásra rábólintottak, vagy hogy teljesen véletlenszerűen tippeltek. A beérkező adatok azonban így is sok információval szolgálnak, hiszen láthatjuk, hogy vannak létező szolgáltatások, amelyekről sokan nem hallottak, és vannak, akik nem létező szolgáltatásokat jelöltek meg. Ha beleéljük magunkat annak a személynek a helyébe, aki szeretne valamilyen szolgáltatást igénybe venni, például internetezni, fénymásolatot készíteni, videót kölcsönözni, máris belátjuk, milyen fontos lenne tudni, hogy hová érdemes fordulni. Elég-e, ha felkeresi a legközelebbi fiókkönyvtárt, vagy esetleg el kell buszoznia a lakásától távol lévő megyei könyvtárba? Kéznél van-e egy praktikus ismertető, amelyben nem csak a helyi könyvtárak nyitva tartása, telefonszáma található meg, hanem az is, hogy ott milyen szolgáltatásokkal állnak a közönség rendelkezésére?

Gondolhatnánk, hogy a könyvkölcsönzés olyan alapszolgáltatás, amelyről mindenki hallott. Egerben a könyvtárak zömében valóban így van: a megyei könyvtár, a fiókkönyvtárak, a gyerekkönyvtár, az idegen nyelvi könyvtár, az iskolai könyvtár és a főiskolai könyvtár esetében a könyvtárt ismerő válaszadók 70-90 százaléka tudja, hogy van kölcsönzési lehetőség. A kevésbé ismert könyvtárak esetében a megkérdezettek óvatosabbak voltak: az egyházi könyvtárt, á kórházi könyvtárt, a zenei könyvtárt és a közigazgatási könyvtárt ismerők közül csak minden második személy vélte úgy, hogy onnan lehet könyveket kölcsönözni. Az olvasóterem használatának lehetőségével még kevesebben voltak tisztában: 80% fölötti arányt csak a megyei és közigazgatási könyvtár ért el, a többiek ismertsége általában a 40 és a 70% közötti mezőben szóródtak. Ahogyan haladunk a szolgáltatások sorában, úgy csökken az ismertségi arány is. A megyei könyvtárról a könyvtárt ismerők 70-80%-a gondolja, hogy lehet újságot olvasni, hogy van fénymásolási lehetőség, de csupán 40-50% tudja, hogy lehet telefonon információt kérni, hogy van irodalomkutatás, könyvtárközi kölcsönzés, hogy adatbázisokban lehet információkat keresni, hogy lehet videót kölcsönözni. Még ennél is kevesebben vannak azok, akik tudják, hogy sajtóterméket is lehet kölcsönözni, hogy szövegszerkesztőt lehet használni, vagy hogy gyermekfoglalkozások is vannak.A főiskolai könyvtár ismertsége is lényegesen elmarad a megyei könyvtártól, de ezen belül elmarad az egyes szolgáltatások ismertsége is. Körülbelül minden második személy tudja, hogy sajtótermékeket lehet helyben olvasni, hogy van fénymásolási lehetőség, internethasználat, alig néhányan tudják, hogy vannak könyvtári rendezvények, hogy zenét lehet hallgatni, hogy könyvtárközi kölcsönzést lehet igénybe venni, sajtóterméket lehet kölcsönözni. Elég sokan vélik úgy, hogy a könyvtárnak van közhasznú információs szolgáltatása, és hogy gyermek
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SS VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA SSfoglalkozások is vannak, holott egyik sem jellemző a könyvtárra.Az ugyancsak nyilvános könyvtári címet viselő főegyházmegyei könyvtár esetében még alacsonyabb mutatókat találunk. A könyvkölcsönzés és az olvasóterem használata minden második ember számára ismert, de az egyéb szolgáltatások megítélése többnyire tippeléssel történt. Többen úgy gondolják, hogy van közhasznú információszolgáltatás, hogy vannak könyvtári rendezvények, de még olyanok is akadtak, akik gyermekfoglalkozások tartását is feltételezik, holott egyik szolgáltatás sincs. Irodalomkutatásról viszont csak a könyvtárt ismerő válaszadók 36%-a hallott, folyóiratok helyben olvasásáról 29%, internethasználatról pedig 16%. Szolnokon a könyvkölcsönzés lehetőségét általában az érintettek 80-90%-a ismeri. A megyei könyvtár szolgáltatásainak ismertsége viszonylag kedvező képet mutat: a legalacsonyabb érték is 59% (gyermekfoglalkozások). Érdekes, hogy a felsoroltak között az egyetlen, hiányként szereplő szolgáltatásról, a sajtótermékek kölcsönzéséről is a könyvtárt ismerők több mint 40%-a gondolja, hogy létező szolgáltatás. Viszonylag jól ismerik a lehetőségeket a városi könyvtár esetében is: talán csak a szövegszerkesztő használata (38%), a zenehallgatás helyben (36%) és a sajtótermékek kölcsönzése (25%) kapott a kívánatosnál kisebb találatot. A főiskolai könyvtár, mint szintén nyilvános címet viselő intézmény, esetében sokkal inkább a tippelés figyelhető meg, mint a valós ismereteken alapuló választás. Több olyan szolgáltatást is ismerni vélnek, amelyik nem létezik: sajtótermék kölcsönzése (25%), zene- hallgatás helyben (23%), zenekölcsönzés (19%), videó-kölcsönzés (17%), sőt volt egy személy, aki még gyermekfoglalkozásokról is hallott. A másik két nyilvános könyvtár (a vasutas, és a szakszervezeti) ismertsége olyan alacsony (25, illetve 5 fő), hogy ezen belül a szolgáltatások ismertsége nehezen értelmezhető. A vasutas művelődési ház könyvtáránál ismét a negatív ismertségek az érdekesek:

minden második érintett gondolja úgy, hogy van telefonos információs szolgáltatás, csaknem ugyan- ennyien hiszik, hogy létezik információkeresés adatbázisban, vagy hogy van internethasználat. Sokan gondolják azt is, hogy lehet zenét hallgatni és kölcsönözni, sajtóterméket kölcsönözni, szövegszerkesztőt használni. Azon persze érdemes elgondolkozni, hogy ha viszonylag sokan kapcsolják össze a könyvtár nevét ezekkel a szolgáltatásokkal, akkor nem lenne-e érdemes valóban bevezetni közülük néhányat. Az is érdekes, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a valóban létező videókölcsönzésről miért csak hárman hallottak.Debrecenben a könyvkölcsönzés lehetőségét az ismertebb könyvtárakban szinte mindenki feltételezi, vannak közöttük olyan könyvtárak, amelyeknél az ismertség 100%-os, például az iskolai könyvtár és a gyerekkönyvtár esetében. (Az egyébként csak néhány személy által említett kisebb könyvtárakat most nem említjük.) A nyilvános könyvtárak közül a megyei, a városi és az egyetemi könyvtár szolgáltatásait jól ismerik, a fontosabb szolgáltatásokat a könyvtárt ismerők 60-80% ismeri. Érdekes, hogy például a sajtótermékek kölcsönzését a megyei könyvtárban és a városi könyvtárban az érintettek 43-45%-a ismeri, az egyetemi könyvtár esetében pedig -  ahol ez a szolgáltatás nem elérhető -  50% feltételezi! Nagy a bizonytalanság a zenehallgatás, a zenekölcsönzés, a videókölcsönzés terén is: a válaszok arányát alig-alig befolyásolja, hogy hol vannak meglévő szolgáltatások, és hol nincsenek. A ritkán említett két másik nyilvános könyvtár (a főiskolai és az egyházi) esetében a szolgáltatások valódi ismertségét nem tudjuk megítélni, hiszen többnyire ötletszerűen jelölték be azokat. Érdekes végigtekinteni a fiókkönyvtárak sorát is: több olyan szolgáltatás kapott magas találati értéket, amely nem szerepel a kínálatban, ezek közül a legkiugróbb értéket az olvasóterem kapta: az érintett válaszolók 74%-a gondolja úgy, hogy a fiókkönyvtárakban van olvasóterem, annak ellenére, hogy nincs. De
554 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 5.



SS FÉLELMEK ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGEK SSelég sokan gondolják azt is, hogy a fiókkönyvtárakban van fénymásolási lehetőség (55%), információ- keresés adatbázisban (52%), vagy pedig irodalom- kutatás, témafigyelés (44%).Összefoglalva az egyes szolgáltatások ismertségéről írottakat, elmondhatjuk, hogy a lakosságot nemcsak az intézmények meglétéről kellene hatékonyabban informálni, hanem arról is, hogy az egyes intézményekben milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni, és milyen feltételekkel. Különösen fontos lenne mindez a nyilvános könyvtárak esetében, hiszen tőlük joggal várható el, hogy a „nyilvános” cím elnyerésével párhuzamosan kötelességük legyen a szolgáltatásaikat valóban nyilvánossá tenni. A nyilvánosság pedig, ebben az esetben, nemcsak azt jelenti, hogy a betérő' vendég számára megadjuk a lehetőséget, hanem azt is, hogy a szolgáltatásainkat kellő formában propagáljuk, nyilvánossá tesszük.
Milyen szolgáltatásokat venne 
igénybe?

Mielőtt a téma tárgyalásába kezdenénk, fontosnak tartjuk figyelmeztetni az olvasót, hogy a kérdőívben megfogalmazott eme kérdés teljes egészében elméleti jellegű. Mint, ahogy azt már bevezetőnkben jeleztük, mintánkba csakis olyan személyek kerültek, akik a kérdezés pillanatában egyetlen könyvtárnak sem voltak beiratkozott olvasói. Tehát kijelentő módban tett megállapításaink ugyanúgy feltételes módban értendők, mint ahogy azt kérdésünkben is megfogalmaztuk.A 20. század utolsó évtizedeinek technikai fejlődése a könyvtárak számára is jelentős változást hozott. Nemcsak a dokumentumfeldolgozás, de a visszakeresés is egyszerűsödött, s új, korábban ismeretlen szolgáltatásokkal bővült a könyvtárak kínálata. így az úgynevezett hagyományos szolgáltatá

sokon túl -  mint például a könyv- és sajtókölcsönzés, helyben olvasás vagy a könyvtári rendezvények -  megjelentek a technikai eszközökre épülő szolgáltatások: a fénymásolás, szövegszerkesztés, nyomtatás, zenehallgatás és az internethasználat. Három vizsgált helyszínünk összesített táblázatából kiderül, hogy a felkínált szolgáltatások sorában első helyre a könyvkölcsönzés került. Érdemes azonban megfigyelni, hogy a könyvkölcsönzés lehetőségének választása párhuzamosan emelkedik az iskolai végzettséggel. Vagyis míg a 8 általánost végzetteknek kb. háromnegyede, addig a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek csaknem 90%-a élne a szolgáltatással. Ügy tűnik, számukra nyilvánvalóbb a tény, hogy a tanulmányok befejezésével nem ér véget a tanulás. Ekkor kezdődik el az önképzés időszaka, hogy az élethosszig tartó tanulás közkeletű és oly gyakran emlegetett szlogenjéről már ne is beszéljünk. De a tanuláson túl -  mint azt korábbi olvasáskutatási adatokból is tudjuk -  a diplomások szabadidős tevékenységei között nagyobb arányban jelenik meg akár a szakirodalom, akár a szórakoztató vagy szépirodalom olvasása, mint a kevésbé képzetteknél. Ha a nem, életkor, anyagi helyzet hármasát vizsgáljuk, láthatjuk, hogy míg a nemi hovatartozás szerint érzékelhetők különbségek, vagyis a nők inkább olvasnának, mint a férfiak, addig az életkori megoszlás ilyen hatásáról nem beszélhetünk. Hogy a nők mindig is jobban szerettek olvasni, és olvasási gyakoriságuk mindig is magasabb volt, mint a férfiaké, s a helyzet mára sem változott, ezt Gereben Ferenc legutóbbi országos reprezentatív vizsgálatából is tudhatjuk.4 Hogy az életkori megoszlás nem befolyásoló tényező, ezt talán magyarázza, hogy mintánkba döntően aktív, a tanulmányaikon már túllévő személyek kerültek. Ezek tükrében érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy az anyagi helyzet van-e befolyással a kérdezettek könyvkölcsönzési kedvére. Mielőtt válaszolnánk a kérdésre, emlékeztetnünk kell az olvasót, hogy mindenki saját maga határozta meg, hogy mely kategó
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SS VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA SSriába sorolja magát. Vagyis nem alakítottunk sávosan összeghatárokat a kereseteket illetően, inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy az adott személy szubjektiven miként ítéli meg saját anyagi helyzetét. Ezek után tehát térjünk vissza eredeti kérdésünkhöz. Az anyagi helyzet, bár nem jelentős mértékben, de mégis mutat különbségeket a könyvkölcsönzési kedvvel kapcsolatosan. Leginkább az átlagos anyagi helyzettel rendelkezők mutatnak ilyen irányú érdeklődést, s legkevésbé az átlagnál jobb, illetve rosszabb helyzetben lévők. Tehát a szolgáltatások rangsorában a könyvkölcsönzés áll az első helyen. Három helyszínünk átlagát tekintve a megkérdezettek 86%-a mondta, hogy ezt a szolgáltatást biztosan igénybe venné.Listánkat tovább nézve láthatjuk, hogy a felső harmadban megjelentek azok a szolgáltatások, amelyeket az új technikai eszközök tesznek lehetővé. Olyanok, mint a fénymásolás, az internethasználat vagy a telefonos információkérés és az adatbázisokban való keresés. Az egyes szociológiai változók alapján készített kereszttáblákból csak azon adatokról teszünk említést, amelyek a többihez képest valamiféle eltérést, kiugrást vagy elmaradást mutatnak. A fénymásolás esetében az életkor lesz az a változó, amely szerint az eloszlás érdekesen alakul. Vagyis a kor előrehaladtával egyre csökken a fénymásolás szolgáltatásának igénybevétele. Az első korcsoport a 30 év alattiakat foglalja magába, s valószínűleg ők azok, akik tanulmányaikhoz, munkájukhoz, szabadidős tevékenységükhöz még inkább gyűjtenek információt, mint pl. az inaktívak.Az internet használatánál ugyanez a kép rajzolódik ki. Míg a fiatalabb korosztály tanulmányai során találkozik a számítástechnikával, a világháló nyújtotta lehetőségekkel, addig a középkorúakat leginkább a munkahely motiválja ebben. Az ötvenen felülieknek pedig több mint a fele nem érdeklődik az internet iránt. A legfrissebb internetes kutatásokból tudjuk, hogy bár egyre bővül az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkezők száma, még mindig

a közösségi helyek (az iskolák, a könyvtárak, művelődési- és teleházak) állnak a munkahely után az élen.Ezen eszközigényes szolgáltatások közé ékelődve jelenik meg a sajtóolvasás. Két olyan tényezőt találtunk, amely hatással van a sajtóolvasási kedvre, s ez az anyagi helyzet, illetve az iskolai végzettség. Az átlagnál jobb anyagi helyzetben lévők azok, akik könyvtárlátogatásuk kapcsán sajtót is olvasnának. Gondolhatnánk, hogy éppen ők vannak olyan helyzetben, hogy megvásárolhatnák a lapokat. Azonban az összefüggéseket máshol kell keresnünk. A jobb anyagi helyzetben lévők azok, akik magasabb iskolai végzettséggel is rendelkeznek; ők azok, akik a statisztikai adatok szerint a könyvek mellett leginkább olvasnak sajtótermékeket is, s leginkább ők vannak abban a helyzetben, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy szakmájukban lemaradjanak. A különböző tudományterületek, a különböző szakmák a legfrissebb információikat szaklapokban teszik közzé. (Az internet megjelenésével azonban némiképp megváltozott a helyzet, ugyanis gyakran a nyomtatott formátumú dokumentumok előtt már elektronikus formában hozzáférhetők bizonyos írások. S arról ne is beszéljünk, hogy manapság már léteznek csak elektronikus formában elérhető lapok.) Mint fentebb említettük, az anyagi helyzet mellett az iskolai végzettség az a tényező, amelyről a sajtótermékek helyben olvasásánál szót kell ejtenünk, azonban ezek mindig együtt járnak. A magasabb iskolai végzettségűek magasabb jövedelmekkel rendelkeznek.A szolgáltatási lista középmezőnyében az úgynevezett hagyományos, bejáratott tevékenységek és a viszonylag újabbak egymással váltakozva szerepelnek: úgy, mint az olvasóterem használata, az adatbázisokban való keresés, a zene kölcsönzése, a közhasznú információ kérése, a könyvtárközi kölcsönzés és a sajtótermékek kölcsönzése. A kevésbé preferált szolgáltatások között pedig az irodalomkutatást, a zenehallgatást, a szövegszerkesztést és a
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88 FÉLELMEK ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGEK 88gyermekfoglalkozásokat említhetjük meg. Ezek a sereghajtók.Nézzük meg, hogy ezek sorában vannak-e említésre méltó összefüggések. Elmondhatjuk, hogy az iskolai végzettséggel egyértelműen korrelál a telefonos információkérés, az adatbázisokban való keresés, a könyvtári rendezvények látogatása, a könyvtárközi kölcsönzés, az olvasóterem-használat és a sajtótermékek kölcsönzése. Vagyis a differenciáltabb könyvtárhasználat, a szolgáltatások szélesebb körének igénybevétele inkább jellemzi az iskolázot- tabbakat. Egyetlen olyan területe van a szolgáltatásoknak, amelyek használata inkább jellemezte a 8 osztállyal rendelkezőket, és ez a videókölcsönzés. Mint korábban már említettük, az olvasás, mint tevékenység legkevésbé az alacsonyan iskolázottakat jellemzi.Elmondhatjuk, hogy az anyagi helyzet változása szerint haladva a kevésbé tehetős megkérdezettek azok, akik a legkevésbé vennék igénybe a telefonos és az adatbázisokban történő információkeresést, valamint a különböző rendezvényeken és gyerekfoglalkozásokon való részvétel lehetőségét; tehát ők azok, akik egyébként is a szabadidős tevékenységek legszűkebb köréből válogatnak.Ha a korosztályi bontást tartalmazó táblát vesszük górcső alá, láthatjuk, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyek kifejezetten egy adott korosztályhoz köthetők. Míg a legfiatalabbak élnének leginkább a könyvtárközi kölcsönzés, a helyben használat, a szövegszerkesztés, a zenehallgatás és kazetta, illetve CD kölcsönzés adta lehetőséggel, addig az idősebbek szívesen látogatnának könyvtári rendezvényeket. A 30-50 közöttiek viszont kimagasló arányban választották a felkínált gyerekfoglalkozások lehetőségét, hiszen a korban alattuk járóknak jellemzően még nincs, az őket követőknek pedig már nincs olyan korú gyermekük, akikkel ezt a lehetőséget ki tudnák használni.E szolgáltatásnál maradva érzékelhető és az adatok alapján bizonyítható, hogy a család működtetésé

nek, a gyerekek körüli teendők ellátásának mozgatórugói a nők. A szolgáltatásoknak négy olyan köre volt, amely különbséget mutatott a két nem között: tehát az előbb emlegetett gyerekfoglalkozásokon túl a nők sokkal nagyobb számban érdeklődtek még könyvtári rendezvények, illetve a közhasznú információkérés és a telefonos információszolgáltatás lehetősége iránt.
Általában honnan jut információ
hoz?

Az adatokból úgy tűnik, hogy a világ dolgairól való tájékozódás elsődleges forrásává a televízió és a rádió vált. A személyes információáramlás jelentősége a bennünket érintő ügyekben hátrébb szorulni látszik, s ezzel párhuzamosan információs igényünk jelentős mértékben kitágult. Ezt tükrözi az információs források között kialakult rangsor is. Az első helyen álló médiumokat követi a nyomtatott sajtó, s ezek után, a harmadik helyen áll a személyes kapcsolat, mint hírvivő csatorna. Érdekes, hogy az egyre kevésbé olvasó világban is még viszonylag a lista elején, a negyedik helyen található a könyv. Az egyes városok adatait összevetve kiderül, hogy a rangsor eddig a pontig teljes egészében azonos képet mutat. Ezek után kisebb-nagyobb eltérések észlelhetők, de összességében mégis elmondható, hogy egy elsősorban a munkaképes korú lakosságot megcélzó vizsgálatban a különböző továbbképzések, szakmai találkozók szolgálnak információs forrásul. Majd a mindennapi ügyekben való boldoguláshoz elengedhetetlenek az adott cégek saját magukról szóló híradásai, ismertetői. De úgy tűnik, az internet is mind elterjedtebb használati eszközzé válik az otthonokban, hiszen ez a válaszlehetőség a középmezőnybe került. Az interjúalanyok ezek után tettek említést főnökükről, mint lehetséges információs forrásukról. A lista vé
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SS VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA SSgén az internettel kapcsolatos egyéb válaszlehetőségek állnak, úgy mint az iskolai, munkahelyi vagy az egyéb intézményekben való hozzáférések. A három várost összehasonlítva, különbséget két ponton regisztrálhatunk: egyrészt míg az egri listán a középmezőnyben található a más településen lévő könyvtárak használata, addig Szolnokon és Debrecenben ez az utolsó helyre került; másrészt Szolnokon az otthoni vagy ismerősnél történő internetezés sorolódott hátrébb a másik két településhez képest.
A könyvtárak minősítése

Következő kérdésünkben a könyvtárakkal, könyvtárosokkal és a könyvtárhasználókkal kapcsolatos különböző állításokat közöltünk, s arra kértük a válaszadókat, hogy döntsék el, ők mennyire értenek egyet ezekkel.Mivel negatív állításokkal szembesítettük válaszadóinkat, ezért egyértelmű eredményként kell elkönyvelnünk, hogy szinte teljes egészében egyet nem értésüknek adtak hangot. Ezek különösen a könyvtárral kapcsolatos állításoknál jelentek meg. Az ötfokozatú skálán az 1-es és 2-es -  az iskolai osztályzatok logikáját követve -  a következő megállapításokat takarta: egyáltalán nem ért egyet, illetve inkább nem ért egyet. Elmondhatjuk, majdnem minden állításnál kettő alatti átlagot kaptunk. És itt ismételten meg kell jegyeznünk, hogy olyanok vélekedését hallhatjuk a könyvtárakról, akiknek jelen pillanatban nincs valós tapasztalásuk ezen intézményekről, ha korábban volt egyáltalán. Lássuk tehát az állításokat, melyek a könyvtárra vonatkoztak: a könyvtárak elavult intézmények, olyan helyek, ahol fontos információhoz nem lehet jutni, semmilyen újdonságot nem lehet megtalálni, sokba kerül a beiratkozás, illetve, hogy hosszabb ideig kellene nyitva tartaniuk. Ez utóbbi állítás kivételével minden városban legfeljebb 1,9-es eredmény

született. Szolnokon (2,4) és Egerben (2,1) vélték úgy, hogy tarthatnának tovább is nyitva a könyvtárak -  gondolják a könyvtárba nem járók. Vagy ők valóban azért nem használják ezeket az intézményeket, mert életvitelükkel nem összeegyeztethető a nyitva tartásuk? De az eredményekből láthatjuk, hogy a különbségek hajszálnyiak. Legalacsonyabb átlagot a „semmilyen fontos információt nem lehet ott megkapni” állítás kapott. Vagyis a válaszadók úgy gondolják, hogy valóban fontos, mondhatni nélkülözhetetlen információs lelőhelyek a könyvtárak.Az állítások másik fele a könyvtárhasználókra vonatkozik. Az ezek némelyikével való egyetértés némiképp felmentést ad a válaszadónak a könyvtár nem-használat alól, magyarázatot arra nézvést, hogy miért is nem veszi igénybe azokat a szolgáltatásokat, melyekről, mint azt az előzőekben láthattuk, kitűnő véleménnyel vannak. Tehát lássuk az állításokat: az emberek azért nem járnak könyvtárba, mert nincs idejük rá, mert félnek belépni, illetve csak azok járnak könyvtárba, akiknek nincs elég könyvük. Az elsőre, az időhiányra vonatkozóra 3,3-3,5-ös átlagokat kaptunk. Ebben az esetben ez közepes egyetértést, illetve inkább egyetértést jelentett. S az összes állítást egybevetve itt találkozhattunk a legmagasabb értékkel. S ha szeretnénk egész pontosan körülírni azok csoportját, akik leginkább küzdenek az időhiánnyal, akkor az alapfokú végzettségű, az átlagnál rosszabb anyagi helyzettel rendelkező, középkorú nők csoportja rajzolódik ki. Gyakran emlegetett tény, hogy a társadalomnak éppen ez a csoportja az, amely a család, a munkahely, a háztartás szorításában él, igen jelentős terheket visel, s valóban szoros időbeosztással igyekszik eleget tenni a vele szemben támasztott elvárásoknak. Saját helyzetük, szabadidős lehetőségeik is megfogalmazódnak ítéletükben, miszerint az embereknek nincs idejük olvasni. (3,48-3,76)A sokat emlegetett küszöbfélelemmel nem kell számolnunk a könyvtár esetében, hiszen mindössze
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SS FÉLELMEK ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGEK SS1,7 és 2,0 közötti átlagok adódtak az egyes helyszíneken. Tehát nem az intézmények úgymond megközelíthetetlensége, elérhetetlensége, riasztó volta miatt nem látogatják a megkérdezettek a könyvtárakat. Úgy látszik, mégis van ezen intézményeknek egy olyan kisugárzása, amelyekre mindenféle marketing tevékenységet alapozni, építeni lehet. S hogy a könyvtárat nem pusztán a kis saját könyvtárral rendelkezők használhatják haszonnal, az kiderül az erre az állításra adott pontokból is, hiszen itt elég alacsony 1,7—1,9-es értéket olvashatunk ki a táblázatból.Egy kérdésben a könyvtárosokról is kértünk véleményt, mégpedig az ő túlterheltségükről. A válaszadók jellemzően inkább nem értenek egyet (2,0-2,2) ezzel az állítással. S legvégül az írásbeliség jövőjét firtató kérdésről kellett nyilatkozniuk a kérdezetteknek. Miszerint nem lesz szükség könyvtárakra, mert az internet kiszorítja az olvasást. Nem volt egyetlen olyan állítás sem, amely ekkora egyetértést váltott volna ki a válaszadókból, ugyanis minden helyszínen 2,2-es átlagot kapott; vagyis nem féltik a nyomtatott kultúrát a digitálistól.Összegzésül elmondhatjuk, hogy meglehetősen pozitív kép rajzolódott ki a válaszokból, amely egyértelmű könyvtár melletti elkötelezettséget jelent a válaszadóktól, akikről persze nem felejthetjük el, hogy ők maguk nem könyvtárhasználók.
Reklámszlogenek

A könyvtárak egyre gyakrabban szeretnének különböző kiadványaikon, intézményeiket népszerűsítő prospektusaikon egy-egy találó szlogennel megjelenni, s eljutni azokhoz a rétegekhez, csoportokhoz, személyekhez is, amelyek, illetve akik nem tartoznak a könyvtárhasználók közé. Kilenc szlogent kínáltunk fel minősítésre a kérdezetteknek, s ugyanúgy egy ötfokú skálát használtunk, mint az

előző kérdésnél, csak ebben az esetben a hatásosság mértékére voltunk kíváncsiak.Első helyen mindhárom helyszínen • „A könyvtár 
a tudás temploma, a bölcsesség háza” szlogen áll 3,4 és 3,6 közötti átlageredménnyel. Míg Debrecenben és Szolnokon leginkább a 8 osztállyal rendelkezőknek tetszett, addig Egerben a középiskolával rendelkezők tetszését nyerte meg. Második helyezett két helyszínen is, Egerben és Debrecenben, a • 
„Nem ruhatár, nem raktár, nem kaptár: könyvtár!” jelmondat lett, de Szolnokon is negyedik helyezést ért el. Ott egyébként a dobogó második fokára a • 
„Könyvtáros a könyveknek gondozója, az olvasók
nak gondviselője” megállapítás került. A • „Legyen 
a könyvtár a város dolgozószobája!” szlogent Szolnokon és Egerben a harmadik helyre sorolták, s Debrecenben sem szorult a negyedik helynél hátrébb.S most nézzük a településeket külön-külön, hogy a megkérdezettek egyes csoportjai miként vélekedtek a szlogenekről.Szolnokon a különböző iskolai végzettségűek egyöntetűen letették voksukat -  a már fentebb emlegetett -  „A könyvtár a tudás temploma” szlogen mellett. Ha nem egy célcsoportot, hanem nagy tömegeket szeretnénk általánosan megszólítani, ezzel a mondattal érhetnénk el a legtöbbeket. Ilyen osztatlan egyetértés más szlogenek esetében nem mutatkozott. „A könyvtár az ország szíve” -  egyértelmű elutasításra talált az iskolai végzettséget tekintve minden csoportnál, csakúgy mint az „Elsők va
gyunk az információs versenyben” megfogalmazás. Érdemes még megemlítenünk, hogy a „Kézenfogva 
az információs sztrádán” a középiskolát végzettek körében elutasításra talált. A „Nem ruhatár, nem 
raktár, nem könyvtár” megfogalmazás erősen megosztotta a kérdezetteket. Csaknem ugyanannyian adtak ötöst, mint egyest, de míg a felsőfokú végzettségűek többsége elutasította, addig a 8 osztálynál
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S3 VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA SSkevesebbel rendelkezők tetszésüknek adtak hangot.Egerben ugyancsak „A könyvtár az ország szíve\ az „Elsők vagyunk az információs versenyben ' és a 
„Kézenfogva az információs sztrádán” szlogent utasították el a legtöbben.Debrecen és Eger kérdezettjeit leginkább a „Nem 
ruhatár, nem raktár, nem kaptár: könyvtár ’ osztotta meg. Szolnoki helyszínünkkel ellentétben, ahol az iskolai végzettséggel fordítottan állt arányban a tetszés; e másik két településen a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül csaknem ugyanannyian foglaltak mellette állást, mint ahányan elutasították.
ÖsszegzésA 900 főt érintő kutatásunk ezúttal azokat a könyvtárat nem látogatókat célozta meg, akik a vizsgálat idején egyetlen intézménynek sem voltak beiratkozott olvasói. Kíváncsiak voltunk, hogy a könyvtárral közvetlen kapcsolatban nem lévőkben milyen kép él városuk ezen intézményeiről, a szolgáltatásokról, és arról, hogy őket miként lehetne megnyerni, könyvtárhasználókká tenni. Ugyanis annak ellenére, hogy könyvtárat nem használnak, ők is rendelkeznek információs igényekkel.Könyvtáraink pedig még mindig rendelkeznek olyan kihasználatlan lehetőségekkel, szolgáltatásokkal, amelyek a közönség előtt nem kellően ismertek. Az információs piacon megjelenő újabb szereplők gyakran kínálnak hasonló szolgáltatásokat, s lesznek a könyvtárak versenytársai. Külföldi példák mutatják, hogy kellő tudatossággal, megtervezett és végigvitt marketing tevékenységgel hatékonyabbá tehető a könyvtárak működése is. Ezen marketinges munka folyamán egyrészt el kell jutni a felhasználókhoz, másrészt azokhoz a döntéshozókhoz, akik az intézmények pénzügyi finanszírozása felől döntenek. Mindkét csoport tagjai számára

nyilvánvalóvá kell tenni, hogy könyvtárak nélkül nem létezhetnek a települések, amelyek a hagyományos információhordozókon túl a legújabb technikai eszközöket is birtokolják, s szolgáltatásaikkal mindenki előtt nyitva állnak. Fontos tudni, hogy a könyvtárakban tevékenykedő szakemberek olyan tudással, olyan sok-sok évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, amellyel egyedüliek az információs piacon.Kutatásunkkal szeretnénk az érintettek figyelmét felhívni arra, hogy miféle kihasználatlan lehetőségek birtokosai, s milyen lépéseket kell megtenniük ahhoz, hogy a kialakuló versenynek ők lehessenek a nyertesei. A marketing -  mint azt a bemutatott külföldi példák is mutatják -  ehhez adhat segítséget.Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy sok esetben nemcsak hogy intézményeink szolgáltatásait nem veszik igénybe a megkérdezettek, de még csak tudomásuk sincs településük könyvtárairól. Vagy tán éppen fordítva áll a dolog? Lehet, hogy a viszonylagos alacsony ismertség miatt nem tudunk eljutni a potenciális használókhoz? Az említett közgyűjtemények elmondhatják magukról, hogy kisugárzásuk, megítélésük alapvetően pozitív, hiszen a válaszok döntő többsége ebbe a kategóriába tartozott. A negatív megfogalmazások okain pedig érdemes elgondolkodni, mert az előrelépéshez támpontként szolgálhatnak.A könyvtáraknak egyrészt tehát jelen kell lenniük egy település életében, másrészt pedig konkrét szolgáltatásaikat kell felkínálniuk. A válaszokból ugyanis kiderült, hogy míg sok esetben nem feltételeznek már működő szolgáltatásokat, más esetekben pedig éppen olyanokat tulajdonítanak az intézményeknek, melyekkel valójában nem rendelkeznek. Összegzésül elmondhatjuk, hogy a könyvtárak munkáját mindenképp segíti, hogy általános elismertségük, a közvélekedés, az ott folyó munka megítélése kedvező. Ezt már csak a napi, közvetlen tapasztalat szintjére kell emelni, hogy a potenciális
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88 FÉLELMEK ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGEK 88felhasználók maguk is időről időre érzékelhessék, hogy a könyvtárak számukra is tudnak olyan szolgáltatásokat kínálni, amelyeknek mindennapi tevékenységeiknél láthatnák hasznát.
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Melléklet

A kérdőív kitöltése önkéntes!
Kérdező Település KörzetA a -  Debrecen AB b -  Eger BC c -  Szolnok CD E F

Lakossági kérdőív 
Könyvtári Intézet 
BudapestA Könyvtári Intézet kutatásában arra szeretnénk választ kapni, hogy az emberek mit tudnak, hogyan vélekednek a könyvtárakról.
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1. Ismeretei szerint milyen könyvtárak találhatók ebben 
a városban?

(Kérdező! A z első oszlopba írd le úgy, ahogy ő nevezi az egyes 
könyvtárakat! Ha van közöttük olyan, amelyiket nem lehet egy
értelműen azonosítani, kérdezz rá, és a második oszlopba írd le 
a korrekt megnevezést! Ha ötnél többet említ, csak az első ötöt 
írd be!)

Ismert könyvtárak

S.sz. Ahogy ő megnevezi Azonosítás után1.
2 .3.4.5.

Mettől meddig volt A  könyvtári tagság 
könyvtári tag (év) megszűnésének oka1. |

2.3.4.5.
3. Kérem, hogy az előbbi könyvtárakkal kapcsolatban, 

fogalmazzon meg egy vagy több találó jelzőt, függetle
nül attól, hogy volt-e tagja az adott könyvtárnak, vagy 
nem!

(Kérdező! Ha a kérdezett vonakodik, próbáld ösztönözni: mond
ja  azt, ami legelőször az eszébe jut, amit másoktól hallott stb. 
Hangsúlyozzuk, hogy nem objektív értékelést várunk, hanem az 
érzéseire, a benyomásaira vagyunk kíváncsiak! Igyekezzünk 
minden érintett könyvtárról információkat szerezni!)

S.sz. Benyomások1.2.3.4.5.

2. Korábban volt-e tagja valamelyik könyvtárnak ezek 
közül?

a -  nem, soha
b -  i g e n -------- Kérem emlékezzen vissza: körülbelülmely időszakban volt tagja a könyvtárnak, és mi volt a legfőbb oka annak, hogy nem újította meg könyvtári tagságát?

(Kérdező! Egyenként kérdezz rá a korábban látogatott könyvtá
rakra, és a megfelelő sorszámú sorba írd be a választ!)

4. Információi szerint az alábbi szolgáltatások közül melyeket lehet igénybe venni az Ön által ismert helyi könyvtárakban?

(Kérdező! Könyvtáranként menj végig az egyes szolgáltatásokon! Amennyiben úgy véli, hogy valamelyik szolgáltatás megtalálható az 
adott könyvtárban, a megfelelő X  jelet karikázd be!)

A könyvtár sorszáma:---------------------------------------------------------------  1. 2. 3. 4. 5. !
SzolgáltatásA Fénymásolás X  X  X  X  XB Gyermekfoglalkozások X  X  X  X  X

x -  nem ismer helyi könyvtárt, nem tud megfogalmazni semmit

x -  nem hallott egyetlen könyvtárról sem
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5. Az alábbi szolgáltatások közül válassza ki azokat, 
amelyeket ön szívesen igénybe venne!a -  fénymásolásb -  gyermekfoglalkozásokc -  információkérés telefonond -  információ keresése adatbázisokbane -  internet használatf  -  irodalomkutatás, témafigyelésg -  könyvek kölcsönzéseh -  könyvtári rendezvényeki -  könyvtárközi kölcsönzésj -  közhasznú információk

k -  olvasóterem használata 1 -  sajtótermékek kölcsönzése m -  szövegszerkesztő' használata n -  újságok, folyóiratok helyben olvasása o -  videó kölcsönzése p -  zene (kazetta, CD) kölcsönzése q -  zenehallgatás helyben r -  egyéb, éspedig:
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A könyvtár sorszáma:-----------------------------------------------------------------------------------  L 2 3 4. 5>
SzolgáltatásC Információkérés telefonon X  X  X  X  XD Információ keresése adatbázisokban X  X  X  X  XE Internet használat X  X  X  X  XF Irodalomkutatás, témafigyelés X  X  X  X  XG Könyvek kölcsönzése X  X  X  X  XH Könyvtári rendezvények X  X  X  X  XI Könyvtárközi kölcsönzés X  X  X  X  XJ Közhasznú információk X  X  X  X  XK Olvasóterem használata X  X  X  X  XL Sajtótermékek kölcsönzése X  X  X  X  XM Szövegszerkesztő' használata X  X  X  X  XN Újságok, folyóiratok helyben olvasása X  X  X  X  X0 Videó kölcsönzése X  X  X  X  XP Zene (kazetta, CD) kölcsönzése X  X  X  X  XQ Zenehallgatás helyben X  X  X  X  X

^  A könyvtárak elavult intézmények, amelyek nem tartanak kellő 1 2 3 4 5mértékben lépést a fejlődéssel.
g A könyvtárakban semmilyen fontos információt nem lehet 1 2 3 4 5megkapni.
C A könyvtárakban semmilyen újdonságot nem lehet megtalálni. 1 2 3 4 5



SS VIDRA SZABÓ FERENC -  PÉTERFI RITA SS

6. Általában honnan ju t hozzá az ö n  szám ára szükséges inform ációkhoz? (Több válasz is megjelölhető!)a -  saját könyvekből b -  saját újságokból, folyóiratokból c -  internetről otthon, ismerősöknél d -  internetről munkahelyen e -  internetről iskolában f  -  internetről egyéb intézményekben g -  televízióból, rádióbólh -  kollégáktól, ismerősöktől, személyes kapcsolat révén i -  főnökétől j -  szolgáltató cégtől k -  más településen lévő könyvtárból

1 -  továbbképzéseken, szakmai találkozókon m -  egyéb helyről, éspedig:
7. Kérjük, hogy az alábbi kijelentéseket értékelje aszerint, hogy m ennyire ért velük egyet! H a egyáltalán nem , akkor adjon rá 1-es osztályzatot, h a  teljes m értékben, akkor 5-öst!1: egyáltalán nem ért egyet 2: inkább nem ért egyet 3: közepes mértékben ért egyet 4: inkább egyet ért 5: teljes mértékben egyet ért
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A könyvtárosok túlterheltek, nincs türelmük foglalkozni az 1 2 3 4 5olvasókkal.
£ Az emberek azért nem járnak könyvtárba, mert nincs idejük 1 2 3 4 5olvasni.
P Az emberek félnek belépni a könyvtárba, mert nem tudják 1 2 3 4 5pontosan, hogy mit kell ott csinálni.
^  Könyvtárba csak azok járnak, akiknek nincs otthon elegendő" 1 2 3 4 5könyvük.

Lassan nem lesz szükség könyvtárakra, mert az internet kiszorítja 1 2 3 4 5az olvasást.I Többen járnának könyvtárba, ha hosszabb ideig tartanának nyitva. 1 2 3 4 5
Vannak, akik azért nem mennek könyvtárba, mert sokba kerül a beiratkozás.

A A könyvtár a tudás temploma, a bölcsességek háza. 1 2 3 4 5
B A könyvtár az ország szíve. 1 2 3 4 5

A könyvtáros a könyveknek gondozója, az olvasóknakV-f i  .  i  //. 1 L  3  Jgondviselője.
D Elsők vagyunk az információs versenyben! 1 2 3 4 5
E Ha belépsz egy könyvtárba, bent vagy valamennyiben! 1 2 3 4 5
F Kézenfogva az információs sztrádán. 1 2 3 4 5
G Legtöbb információ, leggyorsabban, legolcsóbban! 1 2 3 4 5
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8. Véleménye szerint az alábbiak közül milyen reklám- 
szöveggel lehetne leginkább népszerűsíteni a könyv
tárakat? Osztályozza le az alábbi szövegeket, annak 
megfelelően, hogy mennyire találja ötletesnek, hatá
sosnak! 1-es, ha egyáltalán nem hatásos, 5-ös, ha na
gyon hatásos!1 -  egyáltalán nem hatásos2 -  alig hatásos3 -  közepes mértékben hatásos4 -  részben hatásos5 -  nagyon hatásos

9. Ön tudna-e rögtönözni hasonlókat?(Kérdező! Ha nem tud, ne erőltessük!)
10. A kérdezett neme (Nem kérdezzük!)a -  nő b -  férfi
11. Születési éve:

12. Legmagasabb iskolai végzettségea -  8 általános vagy kevesebb b -  megkezdett középiskola c -  középiskolad -  megkezdett főiskola, egyetem e -  főiskola, egyetem
13. Munkaviszonyaa -  nappali tagozatos tanulób -  főállású alkalmazottc -  önálló, vállalkozód -  munkanélküli, munkát keresőe -  tartósan beteg, rokkant, leszázalékoltf  -  nyugdíjasg -  gyesen, gyeden vanh -  eltartott, háztartásbelii -  egyéb, éspedig:

14. Jelenleg részt vesz-e valamilyen szervezett képzésben?a -  nem b -  igen
15. Ha igen...a -  általános iskolai képzésb -  középiskolai képzésc -  főiskolai, egyetemi képzésd -  OKJ-s szakképzése -  akkreditált munkahelyi továbbképzésf -  egyéb munkahelyi továbbképzésh -  gépjárművezetői tanfolyami -  nyelvtanfolyamj -  egyéb tanfolyam, éspedig:k -  egyéb, az eddigiekbe nem sorolható, éspedig:
16. Az Ön anyagi helyzete...a -  az átlagosnál lényegesen jobb b -  az átlagosnál valamivel jobb c -  éppen az átlagnak megfelelő d -  az átlagosnál valamivel rosszabb e -  az átlagosnál lényegesen rosszabb
17. A kutatás vezetői szeretnék ellenőrizni a kérdező m un

káját, ezért kérem, hogy adja meg elérhetőségét! Ada
tait semmilyen más célra nem használjuk fel, és a kuta
tás lezárásakor megsemmisítjük!Név:(Az alábbiak közül elegendő egyet megadni!) Telefonszám:Postai cím:E-maü cím:

Köszönjük válaszait!

A kérdező megjegyzései:
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 3. 545

H Legyen a könyvtár a város dolgozószobája! 1 2 3 4 5
I Nem ruhatár, nem raktár, nem kaptár. KÖNYVTÁR! 1 2 3 4 5



A Neumann Kht. tevékenysége

Kiemelkedően közhasznú szervezetünk közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatokat látja el az alapító okirat szerint, mely tevékenységre az Alapító „Közhasznú szerződést” kötött társaságunkkal:-  72.40 Adatbanki tevékenység-  92.51 Könyvtári tevékenységKözhasznú társaságunk nem nyújt támogatásokat, esetenként adománykérését sajtó útján, levél formájában vagy a honlapján (www.neumann-haz.hu) hozza nyilvánosságra.
A Neumann Kht. 2003. december 31-ei, 

a könyvvizsgáló által auditált közhasznúsági jelentésének jellemző adatai
(eFt-ban)

Az eredménykimutatás legfontosabb adatai 
(eFt-ban)
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A Budapesti Történeti Múzeum 
Könyvtarának Muzeális Értékű 
Dokumentumgyűjteménye

KOVÁCS Valéria

A régebbi időkben kialakult híres főpapi, főúri, nemesi és iskolai könyvtárak némelyike ma is áll, őrzik felbecsülhetetlen értékű állományukat, gyönyörű bútoraikat. Ezekről a televízió sok évvel ezelőtt „H í 

res magyar könyvtárak” címmel filmsorozatot készített és mutatott be. A film segítségével a nézők a szó szoros értelmében képet kaptak a könyv-, a könyvtár- és a művelődéstörténet különböző korszakairól. A bemutatott híres könyvtárak teljes állománya muzeális értékű dokumentumokból áll.
Tudományos Gyűjtemény (1817-1841)
A 19. század első felének egyik kiemelkedő folyóirata volt, mely
nek fo  érdeme, hogy lehetővé tette a tudományos publikációk 
megjelenését és megvitatását, közelebb hozta egymáshoz a 
területeileg és eszmeileg is megosztott elszigetelt központokat, 
akadémiákat, tudósokat abban az időben, amikor a Magyar Tu
dós Társaság még nem létezett.
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S3 KOVÁCS VALÉRIA SSEzeken kívül még számos olyan gyűjteményről tudunk, amelyek részben megsemmisültek vagy szétszóródtak a háborús pusztítások, a szerzetesrendek feloszlatása, illetve a hagyatékok széthordása miatt. Szerencsés esetben a könyvek különböző könyvtárak, illetve magánszemélyek tulajdonába kerültek, mígnem újra felbukkantak a könyvaukciókon, hogy ismét gazdát cseréljenek.Muzeális értékű dokumentumnak számító művekből a nagy könyvtárak, tudományos intézetek és múzeumok szakkönyvtárai állítanak össze külön- gyűjteményt, amit a teljes állomány legértékesebb részének tekintenek. Mivel ezek nem kizárólag a könyvtár szempontjából értékesek, hanem nemzeti értéknek számítanak, külön jogszabályok vonatkoznak rájuk.Az 1/1967. (VI. 18.) MM. számú rendelet igen pontosan körülírta azokat a minőségi és időbeli határokat, amelyek alapján egy-egy könyvtár muzeális értékű dokumentumgyűjteményét kialakíthatta.
„2. § (1) Muzeális értékű könyvnek kell tekinteni a 
tudományos vagy művészeti szempontból, illetőleg a 
gazdasági, társadalmi vagy kulturális fejlődés szem
pontjából kiemelkedő jelentőségű könyveket. ”A 3. § a-d pontokban az időhatárokat, az e-h pontokban a tartalomra vonatkozó irányelvek határozták meg.

,,a) a középkori kódexre és nyelvemlékekre, vala
mint minden egyéb -nem levéltári jellegű- kö
zépkori kéziratra,

b) 1600 előtt megjelent valamennyi könyvre,
c) 1711 előtt Magyarországon megjelent köny

vekre,
d) 1800 előtt külföldön megjelent magyar nyel

vű, vagy magyar szerzőtől származó vagy 
egyébként magyar vonatkozású könyvekre,

e) a megjelenés időpontjától függetlenül az uni
kumokra és egyéb könyvritkaságokra, továb
bá a művészi értékű kötésükre, előállításuk 
körülményeire vagy tulajdonosaikra tekintet
tel muzeális értékűnek minősülő könyvekre,

f i  az a-e pontok alá nem tartozó, de történeti... 
szempontból jelentős könyvekre

g) a munkásmozgalom története szempontjából 
jelentős könyvekre,

h) olyan -  nem levéltári jellegű -  kéziratokra, 
amelyek régiségüknél vagy írójuk kimagasló 
jelentőségénél fogva... muzeális értékűekAz 5. § kötelezővé teszi a muzeális értékű könyv- gyűjtemények bejelentését a 2/1965. (I. 8.) MM. számú rendelet 1. és 2. melléklete által meghatározott módon.Ezek a rendeletek megszabták a muzeális étékű dokumentumgyűjtemények kialakításának elvi kereteit és azoknak kötelező bejelentését.A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet pedig a muzeális értékű dokumentumok állományvédelmét biztosította.A 26. § megismételte, hogy mit kell muzeális értékű dokumentumnak tekinteni.A 27. § megszabta, hogy a muzeális értékű dokumentumokról külön nyilvántartást kell vezetni, az egyes példányokat részletesen kell leírni, értéküket időközönként újból megállapítani.1 Szabályozta azt is, hogy mi a teendő, ha megsemmisülnek vagy elvesznek, hány évenként kell revíziót tartani. (Az 1000 kötetnél kisebb állományt kétévenként kell ellenőrizni.)A 28. § kötelezi a könyvtárakat ezen dokumentumok fokozott védelmére, illetve ha azt valamelyik könyvtár nem tudja megvalósítani, jelentse be a művelődési miniszternek.A 29. § rendelkezett a muzeális értékű dokumentumok állományból való törléséről, elvesztés esetén pedig a vizsgálat elrendeléséről.Ezeknek a könyveknek a leírása és ellenőrzése alapos munkát igényel, egyrészt mert három-négy „címlapjuk” is van, ezekből kell kiválasztani az igazit, gyakran még a grafikailag gyönyörű gótbetűk is lassítják az olvasást. Általában sok metszetet tartalmaznak, amelyeket a bibliográfiai leírásban pontosan fel kell tüntetni.
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38 A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK... 38

Mielőtt bemutatnánk a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) könyvtárának Archív gyűjteményét, az ún. MED (Muzeális Értékű Dokumentumok) gyűjteményt, egy kis történeti kitérőt teszünk azzal a szándékkal, hogy bemutassuk azokat a legfontosabb eseményeket, amelyek lehetővé tették szak- könyvtárunk létrehozását.
A Budapesti Történeti Múzeum 
és könyvtára történetének rövid 
áttekintése.2

A nemzeti múzeumok szerepkörének kibontakozása után a várostörténeti múzeumok Európa-szerte a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. Hazánkban Römer Flóris (1815-1889) a magyar régiségtudomány egyik alapítója és kiváló művelője már 1869-ben javaslatot tett a Magyar Történelmi Társulat gyűlésén városi múzeumok alapítására.3A Fővárosi Múzeum létrehozását az 1870-es években lendületesen folyó óbudai régészeti kutatások, az aquincumi feltárások eredményei sürgették, valamint az az 1870-ben kiadott rendelet, amely szerint kötelező bejelenteni a Főváros Tanácsának a fővárosban folyó építkezések során előkerülő régiségeket.4 A leleteket a Magyar Nemzeti Múzeumba szállították.A tervszerű régészeti ásatások és a véletlenül előkerült leletek bemutatásának gondolata már 1880- ban felmerült, azonban helyiség hiányában ez évekig nem valósulhatott meg. Az aquincumi leletekből összeállított első kiállításra végül az 1885-ös országos általános kiállítás alakalmával a főváros pavilonjában (a Városligetben) került sor. E kiállítás óriási sikere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1885. november 11-én Gerlóczy Károly (1835— 1900) alpolgármester felhívta a Fővárosi Tanács figyelmét „egy fővárosi múzeum létesítésének kívánatos voltára.”

A tanács megbízta Gerlóczyt a javaslat elkészítésével, aki azt 1886. április 7-én előterjesztette s a múzeum legfontosabb teendőit a következőkben határozta meg:5
„...A  létesítendő fővárosi múzeum célja volna, hogy 
abban összegyűjtessenek és szakszerűleg rendezve 
úgy az azt tanulmányozni kívánóknak mint a kö
zönségnek hozzáférhetővé tétessenek az oly tárgyak, 
melyek akár az ország történelmének a fővárossal 
szorosabb összefüggő egyes kiválóbb eseményeire, 
akár a főváros speciális helyi történetére vonatkoz
nak, vagy ilyeneknek emlékeit képezik, tehát érmék, 
pecsétek, okiratok, könyvek, képek, térképek, zász
lók, fegyverek, bútorok és más oly használati tár
gyak, melyek a fővárosban előfordult emlékezete
sebb események alkalmával vagy bármi tekintetben 
kiváló egyének által használtattak...”1887. október 20-án Kamermayer Károly (1829— 1897) polgármester aláírásával határozat született a Fővárosi Múzeum létrehozásáról. A Fővárosi Tanács az Archaeologiai Bizottság javaslatára 1888 szeptemberétől Kuzsinszky Bálintot6 a Nemzeti Múzeum Régiségtárának gyakornokát és a szakkönyvtár kezelőjét bízta meg az aquincumi ásatások folytatásával. Kuzsinszky elérte, hogy az előkerült (és később előkerülő) leleteket ezentúl ne a Nemzeti Múzeumba vigyék, hanem a helyszínen maradjanak, ezért a Krempl malom (III. kér. Pók u. 1.) egyik helyiségében állították ki azokat. A romterületen pedig hozzáláttak az atlétákat ábrázoló mozaik védőépületének elkészítéséhez, amit 1894-ben nyitottak meg a közönség előtt. A Fővárosi Múzeum első épülete az Aquincumi Múzeum volt, amely mindössze előcsarnokból és egyetlen teremből állt, amit hamarosan két oldalszárnnyal bővíteni kellett. (Ez látható ma is Aquincumban.) A kis múzeum iránt nagy érdeklődést tanúsítottak a külföldiek is, főleg a németek, franciák, angolok, osztrákok, olaszok bejegyzéseit találjuk a vendégkönyvben. Kuzsinszky Bálint már nemcsak a római kori leletekkel törődött, hanem a főváros más helyén és
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SS KOVÁCS VALÉRIA SSmás korszakából elkerült tárgyak sorsával is. Újra felmerült a fővárosi múzeum ügye, mivel az eddigi megoldások csupán ideiglenesnek számítottak. Kuzsinszky Bálint 1898. augusztus 15-i keltezéssel beterjesztette javaslatát a „Fővárosi Múzeum és a történeti könyvtár megszervezése tárgyában.” 7 
„1. § A Fővárosi Múzeum és vele kapcsolatos törté
neti könyvtár célja összegyűjteni és úgy a nagy kö
zönségnek, mint a szakférfiaknak hozzáférhetővé 
tenni Budapestre vonatkozó minden emléket eredeti
ben és másolatokban, melyek a város múltjára, fejlő
désére a legrégibb kortól kezdve a ami napig világot 
vetnek, nem zárván ki a jelen állapotokat sem, me
lyek a jövő szempontjából érdekesek lehetnek, bizo
nyosságot tevén azon nagyarányú munkálatokról, 
törekvésekről, melyeknek Budapest páratlan felvirág
zását köszönheti
2. § A Fővárosi Múzeumnak két osztálya van:

a. ) a római, mely magában foglalja az aquincu
mi régiségeket

b. ) hol Budapest ős- közép- és újkori emlékei
vannak, s amelyet kiegészít a mai, illetve
mindenkori állapotokat feltüntető tárgyak
gyűjteménye, a képtár s a történeti könyvtár. 

4. § A Fővárosi Múzeum hivatalos kiadványa a Bu
dapest Régiségei”Az „Indoklásiban külön foglalkozik a könyvtárral, amelynek „Budapest történetére vonatkozó okmányokat, kéziratokat, nyomtatványokat” kell gyűjtenie.A főváros közgyűlése elrendelte a múzeum és könyvtár létesítését, és úgy döntött, hogy amíg az új Városháza megépül -  ahol majd helyet kap a Fővárosi Múzeum -  ideiglenesen a városligeti Műcsarnok épületében (ez nem a mai Műcsarnok) legyenek az összegyűjtött múzeumi tárgyak. Vezetőnek Kuzsinszky Bálintot nevezték ki.A Fővárosi Múzeum megnyitása nagyon elhúzódott, ráadásul a Városházán csak néhány kisebb helyiséget kapott. Ezért a megnyitási ünnepség a városligeti részlegben volt 1907. június 1-jén, amin

gróf Apponyi Albert és gróf Andrássy Gyula miniszterek is részt vettek, az eseményről pedig Schöpflin 
Aladár (1872-1950) beszámolt a Vasárnapi Újság hasábjain.8Időközben a Hauszmann Alajos (1847-1926) vezetésével folyó budavári palota építési munkáinál előkerült kőfaragványokat, illetve a domonkosok Szt. Miklós templomának9 feltárása során előkerült sírköveket a Fővárosi Múzeum kapta meg, amiket később a Halászbástya nagy saroktornyában helyeztek el, ez lett a Múzeum kőtára.A helyhiány egyre elviselhetetlenebbé vált, ezért újabb és újabb beadványok születtek az egész gyűjtemény anyagának befogadására alkalmas épület kijelölése tárgyában. A Tanács 1928-ban megvásárolta a Károlyi palotát a Fővárosi Múzeum elhelyezésére, valamint Schmidt Miksa (1866-1935) mű- bútorgyáros végrendelete értelmében a múzeum 1935-ben megkapta a kiscelli kastélyt. Ekkor bezárták a városligeti épületet.A súlyosan sérült királyi palota területén 1946-ban a helyreállítási munkákkal egyidejűleg feltárások kezdődtek Gerevich László (1911-1997) régész vezetésével. Ennek eredményeképpen a középkori palota nagyvonalakban rekonstruálhatóvá vált. A rengeteg emlékanyag elhelyezésére és tudományos feldolgozására a Halászbástya kőtárában nem volt mód, ezért Vas Zoltán polgármester elrendelte a volt budai városháza (I. kér. Szentháromság u. 2.) műemléki helyreállítását és az épületet a Középkori Múzeum elhelyezésére jelölte ki.10Az 1950-es évek második felében a politikai vezetőség úgy döntött, hogy a királyi palotában múzeumi központot alakítsanak ki. A középkori gótikus királyi palota maradványai a jelenlegi „E” épület alatt helyezkednek el, így kézenfekvőnek látszott, hogy itt kapjon helyet a Vármúzeum, hogy a romokat a látogatók is megtekinthessék. A Szentháromság utcai épületből 1967 márciusától költöztették át a gyűjteményt a palotába, és az első kiállítást 1968
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elején már meg is nyitották. A múzeum neve hamarosan Budapesti Történeti Múzeumra változott. Megállapíthatjuk, hogy a régészeti feltárások és a várostörténeti kutatások eredményei szükségessé tették a gyűjtemények korszakonkénti elválasztását az őskortól a legújabb korig.Összefoglalva az eddigieket:Az Aquincumi Múzeum az elődje a mai Ókortörténeti Osztálynak valamint az Ős- és Népvándorlás kori Régészeti Osztálynak. (III. kér. Szentendrei út 139. és Záhony u. 3.)@ a Fővárosi Múzeumból [Városliget] fejlődött ki a mai Várostörténeti Osztály és a Képzőművészeti Osztály. (III. Kiscelli u. 108.)@ a Halászbástya saroktornyában elhelyezett Középkori Kőemléktár volt az „őse” a Középkori Osztálynak. (Budavári Palota „E” épület)Mindebből kitűnik, hogy a Budapesti Történeti Múzeum osztályai a főváros különböző helyein találhatók.A múzeum központja a Budavári Palota „E” épületében van, ennek oka, hogy itt kapott helyet a múzeum főigazgatója és a Gazdasági Hivatal, vagyis innen irányítják az intézmény tevékenységét.
A BTM könyvtárának szervezeti 
felépítése és feladatai

Ahogyan szerveződtek a tudományos osztályok, annak megfelelően alakultak a hozzájuk tartozó könyvgyűjtemények is. Hosszú ideig a dolgozószobák könyvespolcain gyűltek az alapvető szak- és kézikönyvek, valamint a legújabb szakirodalommal foglalkozó publikációkat közlő folyóiratok. Ezek a könyvgyűjtemények az egyes osztályok „kézikönyvtárai” voltak, még nem létezett az önálló szervezeti egységként működő könyvtár. Az állomány gyarapodása szükségessé tette, hogy a könyveket „feldolgozzák” és rendszerezzék.11

1967-ben a Szentháromság térről a Budavári Palota déli szárnyába költözött a Középkori Osztály és vele együtt a könyvgyűjteménye is. A második emelet egyik tágas termében szabadpolcos könyvtárat alakítottak ki. A könyvtárosi munkát előbb egy, majd két tudományos munkatárs látta el. Elkezdődött a könyvek és a folyóiratok szétválasztása, az állomány katalogizálása. Néhány év múlva már itt végezték a központi feladatokat is pl. a könyvek és folyóiratok rendelését mindhárom könyvtári részleg számára.1973 februárjában főigazgatói rendelkezés született arról, hogy a Múzeum különböző osztályaihoz tartó, egymástól független könyvtárak egységes könyvtárként működjenek. A főigazgató12 a könyvtárat önálló osztállyá alakította, élére osztályvezetőt állított. Az egységesített könyvtári munkával megvalósulhatott az egységes leltári és katalógusrendszer kialakítása, az állománygyarapításban az átfedések megszüntetése, az egyes részlegek szakszerű működtetése.A könyvtár szervezeti felépítését az 1987. június 26-án életbe léptetett Szervezeti és Működési szabályzat határozza meg:Korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, a kutatók kiszolgálásában támaszkodik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményére, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Könyvtárára, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének Könyvtárára.A könyvtár feladata a régészeti kutatásokhoz és a múzeumi munkához szükséges dokumentumok beszerzése és rendelkezésre bocsátása. Gyűjtőkörét az időhatárok szerint osztották fel a múzeumi osztályoknak megfelelően.Mint fentebb már közöltük, a múzeum osztályai Budapest különböző területén találhatók, értelemszerűen a könyvtár is három helyen van. A Középkori Könyvtárban intézik a mindhárom részlegre érvényes központi feladatokat; a szerzeményezést, a magyar és nemzetközi kiadványcserét,13 itt talál
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SS KOVÁCS VALÉRIA SSható a központi katalógus (könyvek szerzői betűrendes katalógusa, folyóirat katalógus, archív gyűjtemények katalógusa).Szólnunk kell az egyes részlegekben található gyűjtemények korszakhatárairól, mivel ezek eltérnek a történettudományokban általánosan elfogadott korszakfelosztásoktól, amelynek oka egyrészt, a szoros kötődés Budapesthez, másrészt a régészeti kutatásokban használt korszakfelosztások. Ennek értelmében:© a Régészeti Könyvtár (új nevén Kuzsinszky Bálint Könyvtár, Aquincum) gyűjteményébe azok a nemzetközi és magyar művek tartoznak, amelyek az őskortól a honfoglalás koráig tartó időszakkal foglalkoznak,© a Középkori Könyvtár (Budavári Palota) a honfoglalás korától Buda felszabadításáig (1686) tartó időszak régészeti illetve történeti irodalmát gyűjti,© az Újkori Könyvtár (Kiscell) gyűjteményébe az 1868 utáni szakirodalom tartozik.
A könyvtári részlegek gyűjtőköre

Mindhárom részleg gyűjtőkörébe tartozik:-  Budapest története • településtörténete • hadtörténete • gazdaság- és társadalomtörténet • művészettörténet • építészet, műemlékvédelem •-  földrajz, történeti földrajz, térképek • muzeoló- gia, restaurálás • a Budapesti Történeti Múzeum története • kiállítási katalógusok • a történelem segédtudományai (numizmatika, genealógia, heraldika, szfragisztika, diplomatika stb.)A Régészeti Könyvtár (Aquincum) gyűjteményébe tartozik a fentieken túl: egyetemes ős- és ókortörténet, népvándorlások kora, Magyarország története az ős- és ókorban a honfoglalás korában, a régészet, az ókori írók munkái.

A Középkori Könyvtáréba: középkori egyetemes történet a 17. sz. végéig, magyar történelem az őstörténet és a honfoglalás korától 1686-ig, levéltári jegyzékek és forrásközlések, középkori régészet, egyháztörténet, képzőművészet, geodézia, irodalomtörténet, könyvtári szakirodalom.Az Újkori Könyvtár gyűjteményébe: művelődéstörténet, képzőművészet, levéltári jegyzékek, forrás- közlések, egyháztörténet, néprajz, szociológia, irodalomtörténet, könyvtári szakirodalom, Budapest statisztikája, Budapest munkásmozgalma, budapesti útikalauzok.
A Muzeális Értékű Dokumentu
mok gyűjteményeA Muzeális Értékű Dokumentumok gyűjteményének keletkezésével kapcsolatban két dolgot kell megvizsgálni:1. Melyek voltak azok a szerzeményezési lehetőségek, amelyek a könyvtár birtokába régi könyveket juttattak?2. Mikor teremtődött meg az a szervezeti és személyzeti feltétel, hogy ezek a ritka könyvek különgyűjteményt képezzenek?Az első kérdésre a válasz, hogy a múzeum egykori tudományos munkatársai saját korszakukban gyűjtötték a legfontosabb műveket és az ő hagyatékukból kerültek a múzeum tulajdonába. A múzeumalapító Kuzsinszky Bálint könyvhagyatékához 1939- ben jutott az intézmény. Mivel ő elsősorban a római kori régészettel foglalkozott, így kötetei is ehhez a korszakhoz kapcsolódnak, s ezeket a Régészeti könyvtárhoz került és különgyűjteményként kezelik. Nagy Lajos (1897-1946), -  aki Kuzsinszky egykori tanítványa volt az egyetemen -  1922-től dolgozott a Fővárosi Múzeumban és az aquincumi régészeti feltárásnak jelentős eredményei fűződnek nevéhez. Ezek közül legjelentősebb a világ egyetlen (eddig felfedezett) római korból fennmaradt vízior
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gonája. Hagyatékának egy részét 1946-ban vette át a múzeum, könyveiből a Régészeti és a Középkori Könyvtár kapott. Kuzsinszky másik kitűnő tanítványa Horváth Henrik (1888-1941) volt, aki 1935- ben került a Fővárosi Múzeumhoz, létrehozta a Középkori Kőemléktárat a Halászbástyában (a mai étterem helyén), és 1938-ban a múzeum főigazgatója lett. Hagyatékát 1941-ben vette meg a múzeum, a könyvek a Középkori Könyvtárba kerültek. Garády 
Sándor (1871-1944) régész a középkori Buda topográfiájának kutatásával, Mátyás király vadaskertjének feltárásával szerzett érdemeket. Hagyatékából 1945-ben a Középkori Könyvtár is kapott köteteket.Nagy mennyiségű könyvhöz az 1950-es években és a 70-es évek legvégén jutott a Budapesti Történeti Múzeum, amit az Országos Széchényi Könyvtár Fölöspéldány Elosztó Központjában végzett válogatási lehetőség adott. Ebben az időben számos olyan művet kapott a könyvtár, amit később a Muzeális Értékű Dokumentumok Gyűjteményébe soroltak. Ami a könyvtári munkához szükséges személyi feltételeket illeti, megállapítjuk, hogy a gyűjtemény összetétele szempontjából hasznos volt az a gyakorlat, hogy egészen 1984-ig a könyvtárat egy-egy tudományos dolgozó (régész, történész) kezelte és gyarapította. A könyvtári feladatok ellátása a kutató munkatárs számára azonban tehertételt jelentett és a megfelelő könyvtári szakmai ismeret hiánya mind a mai napig érezhető a könyvtári nyilvántartásokban, az állomány feltártságában. Az 1970-es évek legvégén a múzeumi vezetés -  ugyanúgy mint sok más tudományos intézmény vezetője -  lépéseket tett annak érdekében, hogy a könyvtári munkához megfelelő személyi és szervezeti feltételeket teremtsen. Az új munkatársak már szakképzett könyvtárosok voltak.

A könyvtár (saját elnevezése sze
rint) Archív Gyűjtem ényének idő
határa

Az 1/1967. (VI. 18.) MM sz. rendelet lehetőséget ad a tartalmi értékek figyelembevételére. Ez teszi lehetővé, hogy a könyvtárak más-más időhatárokat jelöljenek meg muzeális értékű dokumentumgyűjteményük kialakításánál. Ez az időpont valamilyen módon jelentős évforduló az intézmény, vagy a település szempontjából. A Központi Statisztikai Hivatal például az 1867-es évet tekinti időhatárnak, mert ez az önálló magyar Statisztikai Hivatal felállításának éve, és a könyvtár megalapításának éve is. A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárában muzeális értékű dokumentumoknak tekintik az 1873- ig megjelent munkákat, mert ez a dátum Pest-Bu- da-Óbuda egyesítésének, Budapest megszületésének éve. A Könyvtár Archív Gyűjteménye nem holt állomány, hanem szerves részét képezi az állomány egészének, mindennapos eszköze a tudományos munkának, és egyes kötetei szerepelni szoktak a múzeum egy-egy kiállításán.A Budapesti Történeti Múzeum mindhárom könyvtári részlegének Archív Gyűjteményéről megoszlási statisztikát készítettünk, hogy világosabb képet kapjunk egyrészt arról, hogy milyen a külföldi és a magyar kiadású művek aránya, másrészt azok időbeli megoszlása. A statisztikában nem a kötetek darabszámát közöljük, hanem a művekét.A Régészeti Könyvtár megfelelő elhelyezése (a Károlyi palotában) 1980-ban oldódott meg.14 Az állomány egészéből válogatták ki azokat a műveket, amelyekből létrehozták az Archív Gyűjteményt.A legkevesebb archív könyv ebben a könyvtárban (Kuzsinszky Bálint Könyvtár) található. Ennek magyarázata talán az lehet, hogy összességében kis volumenű azoknak a régészeti és történeti műveknek a száma, amelyek az ős- és ókorral, valamint a ma
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SS KOVÁCS VALÉRIA SSgyár honfoglalás korával foglalkoztak és e publikációk 1873-ig megjelentek.
A Kuzsinszky Bálint Könyvtár Archív Gyűjtemé
nyének megoszlási statisztikája:

megjelent könyvek hazai külföldi összesen1500-ig 1501 -  1600-ig1601 -  1700-ig - 1 11701 -  1800-ig 10 19 291801 -  1850-ig 18 24 421851 -  1873-ig 23 70 93
Összesen: 51 114 165

Tartalmi összetétel szerint a régészeti irodalomból van a legtöbb, de akadnak görög-római történetírók műveiből is. A könyvek főleg német nyelvűek és német nyelvterületen lévő nyomdákból származnak. A magyar régészeti irodalom kezdeti korszakának jeles képviselőitől (Schőnwisner István 1738- 1818, Érdy János 1796-1871, Römer Flóris 1815— 1889) származó tudományos munkák ma is forrás- értékű kézikönyvek.A Középkori Könyvtár Archív Gyűjteményét 1978- ban alakították ki a teljes állomány revíziója során. Az összes 1873 előtt megjelent kötetet kiemelték, és az újonnan elkészült üveges szekrényben helyezték el, kialakították a szerzői betűrendes, valamint a raktári katalógust.Ez a gyűjtemény tartalmi értékeivel, valamint a bennük lévő metszetekkel igen nagy értéket képvisel, és a kutatók gyakran használják tudományos munkájukhoz.

A Középkori Könyvtár Archív Gyűjteményénekmegoszlása

A táblázat alapján világosan látszik, hogy a Magyar- országon kiadott könyvek kétszer akkora mennyiséget képviselnek a gyűjteményben, mint a külföldön megjelentek.A tartalmat tekintve a történeti tárgyúak vannak túlsúlyban, jelentősek az oklevéltári közlések olyan szerzőktől mint például Pray György, Katona István, Fejér György.15 Ezek a szerzők a 18. század végén olyan jelentős forráskiadásoknak voltak tudós szerzői, akiknek műveit a kutatók ma is rendszeresen használják. A történeti munkák mellett igen jelentősek a régészeti tárgyú könyvek, nem egyet ezek közül Rómer Flóris és Ipolyi Arnold írt.16 Igen becsesek azok a helytörténeti művek, amelyek kimondottan Budapest történetének kutatásához, a régészeti lelőhelyek azonosításához szolgálnak segítségül. A kutatók munkájához alapvető források azok a helységnévtárak, amelyeknek számbavételi szándéka megteremtette a 19. század első évtizedeiben a statisztikákat és helytörténeti alapműveket. A statisztika egy sajátos új ágának megjelenését -  többek között -  Palugyay Imre négy kötetes köz- igazgatási statisztikája mutatja, a megyei közigazgatás számszerű bemutatásával.17 Rupp Jakab kiváló történeti topográfiai munkái ugyancsak megtalálhatók a gyűjteményben.18
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A gyűjteményben több olyan munka található, amelyek reprint kiadásokban ismét napvilágot láttak, például Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt 1-2. köt.; Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára 1-2. köt.; Hunfal- 
vy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben Rajzolta Rohbock Lajos. 1-3. köt.; Rupp Jakab: Bu- da-Pest és környékének helyrajzi története.A Kiscelli kastély (Üjkori Osztály) felújítását 1977- ben kezdték el, ezért a könyvtár teljes állományát a Középkori Könyvtárba (pontosabban annak padlására) szállították és ott végezték el az újraleltáro- zást és rekatalogizálást, amit 1979-ben befejeztek. 1982-ben már az újonnan kialakított könyvtári helyiségekbe költöztették vissza a könyveket. A könyvtárhoz tartozó folyosó két oldalán beépített üveges szekrényeket állítottak fel, ezekben helyezték el az Archív Gyűjteményt és a régi folyóiratok évfolyamait.
Az Újkori Könyvtár A rchív Gyűjtem ényénekmegoszlása

Az adatokból látható, hogy az Újkori Könyvtár rendelkezik a legnagyobb különgyűjteménnyel, mivel gyűjtőköre tágabb mint a másik két könyvtáré, valamint az újkori témájú művek száma összehason

líthatatlanul több, mint a korábbi történelmi koroké. A legnagyobb csoportot a Pest-Buda történetével foglalkozó anyag képezi, ezt követi a Magyarországról és az egyetemes történelemről szóló könyvek csoportja, legkisebb hányadát a vegyes anyag tartalmazza. Ebben a vegyes összetételű részben találhatók lexikonok, szótárak, statisztikák, útleírások, első kiadású szépirodalmi művek, teológiai és egyháztörténeti munkák, valamint 19. századi folyóiratok példányai. Nyelvi megoszlását tekintve a magyar és német nyelvű anyag mennyisége csaknem azonos, a latin sokkal kevesebb, és alig van más nyelvű könyv. A Magyarországon kiadott művek száma több mint a duplája a külföldön megjelentekének.
Összefoglalás

A Muzeális Értékű Dokumentumok Gyűjteménye, a könyvtárak állományában lévő régi ritka dokumentumok a nemzeti érték részét képezik, ezért az ilyen gyűjteményekre külön rendeleteket alkottak, amelyeket a könyvtáraknak végre kellett hajtani. Ezek a dokumentumok tudománytörténeti, nyomdatörténeti, könyvtörténeti szempontból is jelentősek.A tudományos intézmények általában az 1970-es évek közepétől kezdtek a könyvtári munkához megfelelő személyi feltételeket teremteni (a könyvtárakra vonatkozó szigorú rendeletek és utasítások hatására), ami lehetővé tette, hogy a teljes állományból kiválogassák a muzeális értékű dokumentumokat és felállítsák a MED Gyűjteményt.Az ilyen különgyűjteménynek a kezelése eltér a könyvtár más állományrészének kezelésétől, és valamennyi könyvtár elsődleges feladata a dokumentumok épségben való megőrzése. Az épségben való megőrzés nem kis feladat, hiszen figyelemmel kell kísérni a könyvek „egészségét” , például nem betegí- tették-e meg a rovarok, a gombák, vagy csonkítot
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SS KOVÁCS VALÉRIA SSták meg valamelyik kötetet a gyanú felett álló olvasók, mivel megnőtt a kereset a könyvgyűjtők körében a régi nyomtatványok, metszetek és térképek iránt.

Jegyzetek

1. Segítséget nyújt ehhez: A magyar könyvgyűjtő új kézikönyve 1969-1988. B p .: OSZK, 1990. című kötet, valamint az azóta megjelent aukciós katalógusok.2. A múzeum kialakulásának folyamata meglehetősen bonyolult. Számos publikáció jelent meg az egyes osztályok létrejöttéről, illetve rövid, összefoglaló ismertetések a múzeum egészéről. A legalaposabb és legrészletesebb feldolgozást K. Végh Katalin végezte el. Munkájának címe: A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig. Bp. : BTM, 2003.3. Rómer Flóris: Előterjesztés az alakítandó városi múzeumokról. In: Századok, 1869. 192-193. p.4. Zs. G. [Zsigmondi Gusztáv] A régészeti leletek ügyének szabályozása a főváros területén. In: Archaeologiai Értesítő Új Folyam VII. 1887. 189. p.5. Végh Katalin: Kuzsinszky Bálint és a Fővárosi Múzeum : A Budapesti Történeti Múzeum elődjének megszervezése és működése 1938-ig. B p .: kézirat, 1988. (6. p.)6. Kuzsinszky Bálint (1864-1938) Tanár, régész, etnográfus, múzeumigazgató. Torma Károly mellett az aquincumi ásatásokon dolgozott, majd az ásatások vezetője lett. Tevékenysége eredményeként 1894. máj. 10-én megnyílt az Aquincumi Múzeum. Nagyszámú publikációja a római korral foglalkozik. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1941-ben Kuzsinszky Bálint emlékérmet alapított fiatal kutatók részére.7. BTM A ., Archív ig. ikt. sz.: 10/1898.8. Schöpflin Aladár: A Fővárosi Múzeum. In: Vasárnapi Újság, 1907. VI. 9. 458-459. p.9. A falmaradványokat beépítették a Hilton Szálloda épületébe, a Miklós torony megmaradt része a szálloda két új szárnya között látható. A rajta lévő, Mátyás királyt ábrázoló

dombormű eredetije a németországi Bautzen városkapuján van.10. Tanulmányok Budapest Múltjából 16. (1964.) 28. p.11. A könyveket a többi műtárggyal együtt vezették be a leltárkönyve. Az újkori könyvtárban 1961-től kezdték külön leltározni, de hosszú ideig a könyvtárat csak segédgyűjteményként kezelték valamennyi osztályon.12. Dr. Horváth Miklós13. A múzeumnak a kiállítási katalógusokon kívül számtalan saját kiadványa van, s mivel ezekben angol/német összefoglaló is olvasható, nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi kiadványcserében is jól fel tudja használni a könyvtár. A BTM legfontosabb kiadványai:Budapest Régiségei. 1889 óta jelenik meg, a legutóbbi kötet a 37. (2003)Tanulmányok Budapest Múltjából. 1932 óta jelenik meg, a legutóbbi kötet a 31. (2003)BTM Műhely. 1988-1992 között hat kötet jelent meg.Monumenta Historica Budapestinensia. 1936-2003 között 12 kötet jelent meg.Aquincumi füzetek. 1994-től évenkénti jelentés az ásatási munkákról, a legutolsó kötet a 10. (2004)A Fővárosi Képtár katalógusai (Kiscelli múzeum). 1994 előtti évtizedekben szórványosan adták ki, azóta rendszeresen. 2003-ban jelent meg a 125. kötet.14.1998 júliusában a Károlyi palotában lévő helyiségeket el kellett hagyni, ekkor a Régészeti Osztállyal együtt a könyvtár is Aquincumba költözött.15. Pray György (1723-1801) jezsuita történetíró, az egyetemi könyvtár vezetője. Élete fő műve az „Annales Regum Hungáriáé ab anno Christi 997 ad annum 1564.” Öt kötetben írta meg az ország történetét az államalapítástól I. Fer- dinánd haláláig. Ez az első szakmai igényű szintézis. Ennek folytatása 1564-1780-ig a három kötetes „História Regum Hungáriáé cum notitiis praeviis” , ami szintén levéltári források alapján készült. (A könyv nagy méretű, 22 x 35 cm)Katona István (1732-1811) ugyan elmarad Pray György munkássága mögött, de műve nagyon értékes. Ő írta meg -  a kezdetektől saját koráig -  a legrészletesebb összefoglaló magyar történetet, „Historica critica regum Hungáriáé . ..” címmel, amelynek 42 kötete 1779-1817 között jelent meg különböző helyeken (Buda, Pest, Pozsony). E hatal
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SS A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK... SS

más művet a benne felhalmozott forrásadatok mennyisége miatt ma is gyakran használják.Fejér György (1766-1851) nagyváradi kanonok, történetíró, monumentális alkotása a „Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis” 43 kötetes forrásgyűjtemény. Felhasználta Cornides Dániel (1732-1788) kéziratban maradt hagyatékát. A kötetek 1829-1844 között Budán jelentek meg.16. Römer Flóris Ferenc (1815-1889) bencés tanár, természet- tudós, történész, régész. Egyike a magyar régészettudomány megalapítójának. Az M TA Archaeologiai Bizottságának tagja, majd előadója, és a Bizottság szaklapjának, az Archaeologiai Értesítőnek az elindítója. Nagyszámú publikációja forrás értékű.

Ipolyi Arnold (1823-1886) r.k. főpap, etnográfus, történész, régész. Egyike a magyar régészettudomány megalapítójának. Römer az ő hatására kezdett régészettel és etnográfiával foglalkozni. Művészetpártoló és műgyűjtő. Kincseinek jelentős hányada az esztergomi Keresztény Múzeumba került, a néprajzi tárgyúakat a Néprajzi Múzeum kapta meg. Nagyszámú publikációja forrás értékű.17. Palugyay Imre (1818-1876) statisztikus és jogtörténész. Jelentős műve a „Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása.” P est: Landerer-Heckenast, 1852.18. Rupp Jakab (1800-1879) numizmata, levéltáros és kiváló topográfiai munkásságot is végzett. „Buda-Pest és környékének helyrajzi története” Pesten, 1868-ban jelent meg.

Illusztráció a BTM Könyvtárának 
archív gyűjteményéből

P ázm ány Péter (1570-1637) esztergomi érsek, 
bíboros, az ellenreformáció vezéralakja. Vita
iratai, prédikációi, imádságai kimagasló szere
pet játszottak a magyar irodalmi nyelv megte
remtésében. „Isteni igazságra vezérlő kalauz” 
(Pozsony, 1613) című munkájának negyedik 
kiadása (Nagyszombat, 1766) van a könyvtár 
birtokában.
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GALE VIRTUÁLIS REFERENSZ KÖNYVTÁRIngyenes országos kísérleti hozzáférés 
A  G a le  V ir tu á lis  R e fe r e n s z  K ö n y v t á r  ( G a le  V ir t u a l  R e 

fe r e n c e  L ib r a r y )  elektronikus referensz könyvek adatbázisa, amely lehetővé teszi bármely típusu és méretű könyvtár számára, hogy kiépítse saját e-könyv-gyűjtemé- nyét a megkívánt ütemben, és a rendelkezésére álló gyarapítási összegen belül.Az új szolgáltatás lehetővé teszi:-  a referensz könyvek használatát az egész intézményen belül;-  az e-könyvek folyamatos gyarapítását;-  elérésüket a standard Internet Böngészőn keresztül, hasonlóan más adatbázisokhoz;-  Boole algebra szerinti keresést;-  valamennyi e-könyvben az egyidejű keresést (cross searching), vagy csak a kiválasztott könyvben;-  az e-könyvek összekapcsolását a könyvtár katalógusával a szabad MARC rekordokon keresztül;-  a korlátlan elérést (unlimited access), tetszőleges számú egyidejű használatot;-  a távoli elérést;-  az eredmény kinyomtatását, elektronikus levélben továbbküldésété;-  az adatbázis speciális hardver nélküli használatát;-  a raktári kapacitással való takarékoskodást.
Rugalmas és egyszerű keresésA Gale Virtuális Referensz Könyvtár lehetővé teszi egy vagy több könyv vásárlását, a keresést egy könyvben, vagy akár a teljes gyűjteményben. Emellett egyszerű a használata, a képernyő tartalmazza:-  az e-könyv rövid ismertetését és címlapja fényképét,-  az e-könyv indexeit,-  az e-könyv tartalomjegyzékét,-  az illusztrációk jegyzékét,

-  hiperlinkeket az e-könyvön belüli kapcsolódó tartalmakhoz.
Választási lehetőségA Gale Virtuális Referensz Könyvtár több mint 150 referensz művet tartalmaz, közte enciklopédiákat, almanac- hokat, sorozatokat, a könyvtár tehát számos témában tud megbízható referensz információt nyújtani általuk. Gale folyamatosan menedzseli az Ön gyűjteményét, a könyvtár olvasói csak a a megvásárolt e-könyv-címeket látják. A Gale Virtuális Referensz Könyvtár több száz új címmel fog bővülni, így a könyvtár folyamatosan építhe- ti-bővítheti gyűjteményét. A címek teljes jegyzéke a kiadási dátummal együtt az alábbi helyen található meg: http://www.gale.com/ebooksINGYENES KÍSÉRLETI HOZZÁFÉRÉS!2004. szeptember 15. és október 31. között a G a le  és a z  
I n f o  T e c h n o lo g y  S u p p ly  L t d . közösen ingyenes kísérleti hozzáférést nyújt a Gale Virtuális Referensz Könyvtár válogatott e-könyveihez, az ország valamennyi könyvtárának és más érdeklődő intézményének. Kérjük az alábbi módon lépjen be:-  http://www.galeuk.com/saurtrials/hungary-  adja meg nevét és intézménye nevét, e-mail címét-  és a jelszót: ebooks.Győződjön meg arról, hogy milyen egyszerű az elektronikus referensz könyvek használata, és élvezze előnyeit!
További információ:

I n f o  T e c h n o lo g y  S u p p ly  L t d .} M a g y a r o r s z á g :Szántó Péter (peter@itsltduk.com)
Gale/KG Saur, M ün chen :Ulrike Engel (ulrike.engel@thomson.com)
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Thomas Hyde (1674), Domanovszky 
(1974), a Frankfurti Alapelvek 
(2003) es a katalógus Icollolcatíir 
funkciójának összefüggései
Formai m egközelítés

DUDÁS Anikó

„A nevek és címek átváltoztatásai, amelyek gyakorta előfordulnak, 
könnyen okozhatnak gondatlanságból eredő tévedéseket...
De aki ezt a katalógust tanulmányozza, láthatja, hogy a különbözősé
gek egyszerre megmutatkoznak és fel is oldódnak."

(Thomas Hyde, 1674)
„Besorolási rekordokat kell létrehozni az olyan entitások számára -  mint 
a személy-, család- [dinasztiák], testületek nevei, művek, kifejezési for
mák, megjelenési formák, egyedi példányok, fogalmak, tárgyak, esemé
nyek és helyek -, hogy a hozzáférési pontként felhasznált nevek és uta
lók egységesített alakja ellenőrizhető legyen."

(Frankfurti Alapelvek, 2003. 6.1)*

A katalógus kollokatív funkciója

A katalógus alapfeladatai közé tartozik a meghatározott ismérvek szerinti hasonló dolgok összegyűjtése. A kollokatív funkció megvalósulásának eszkö
zei az egységesített besorolási adatok. Ők gyűjtik össze -  vagy segítenek összegyűjteni -  az azonos, a hasonló vagy a kapcsolataik révén összetartozó információkat.

A Frankfurti Alapelvek magyar nyelvű fordítása (N yila tk o za t a  nem zetközi k ata lo g izálási a la p e lv e k r ő l: IFLA Szakértők 1. Tanácskozása által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról, 2003, Frankfurt, Németország. Ford Berke Barnabásné. Frankfurt am Main : Die Deutsche Bibliothek, 2003. http://www.ddb.de/news/pdf/statement_hungarian.pdf) a kézirat leadása után vált hozzáférhetővé, ezért a nyilatkozat részleteit saját fordításban közlöm. (D.A.).
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SS DUDÁS ANIKÓ SSAz MSZ 3440/1-83 szabvány a rendezéshez szük
séges, rangsorolt elemeket tartalmazó egységként definiálja a besorolási adatot. Főbb típusait felsorolja: 
személynév, testületi név, cím, földrajzi név; megjele
nési év, azonosító szám vagy jelzet. A típusok tulajdonképpen két alapvető csoportot képeznek: névés szám-féléket, mégpedig normalizált, szabályozott, egységesített névformákat és numerikus adatokat1. A Párizsi Alapelvek 1961-ben2 a katalógus, és általánosítva a bibliográfiai információt nyújtó rendszerek alapfunkcióit két pontban tárgyalja, egyszerűsítve, ezeket az azonosítás / megtalálás és az 
összegyűjtés feladataiként foghatjuk föl.3 A szerzői 
oeuvre-ről és a művek egyes kiadásairól szóló információadás feladata a második szakasz két alpontját képezi4. A második szakasz e két alpontját, összefoglalóan, mivel mindkettő valamiféle gyűjtő-feladatot foglal magában, a későbbi hivatkozások egyszerűen csak „második funkció” -ként, általánosítva, „kollokatív funkció” - ként emlegetik5. Tulajdonképpen a katalógus két fő feladatát6 megfogalmazó Párizsi Alapelvek előtti, majd a kiadott tervezetet követő fejtegetéseknek, vitáknak, reflektálásoknak köszönhetően íródtak meg Domanovszky Ákos letisztult, a formális logika deduktív következtetési módszerével érvelő, sajátos stílusú teoretikus művei, amelyeknek hatása mind a mai napig megfigyelhető az aktuális nemzetközi elméletalkotói színtéren, az infomációszervezés funkcionális elveit, kereteit és rendszereit kutató szakmai csoportok munkájában és publikációiban7. Domanovszky recepciójának vizsgálata külön tanulmányt érdemelne, s talán egy későbbi alkalommal sort is keríthetünk rá. Témámhoz kapcsolódóan most csak annyit emelek ki, hogy a teoretikusok „a mű” egzakt meghatározásását keresve találnak rá a Doma- novszky-féle mű-fogalomra és elemzik a hozzá kapcsolódó részkérdéseket, főként a szellemi jelenségnek tekintett mű; a mű anyagi megvalósulása, a 
könyv és kiadásainak elhatárolása; a könyv(/mű) család, a közös eredetre visszavezethető egyedek

csoportjai; a mű változatokban való előfordulása problémáját. A jelenlegi címleírási gyakorlat szerint a mű megjelenési formája (kiadása, konkrét megvalósulása) képezi a katalogizálás alapegységét, az újabb kutatások és (nemzetközi) törekvések viszont az entitás-kapcsolat funkcionális modellben (Id. FRBR és Frankfurti Alapelvek), a mű összefoglaló absztrakt szintjének megragadásával, leírásával, a származékok leágaztatásával együtt képzelik el a bibliográfiai leírást és a rekordok szerkezetét.8 A specifikációk, taxonómiák kidolgozásához pedig nélkülözhetetlen „a mű” fogalmának pontos körülhatárolására. A származékok jelenthetik a mű fakszimiléjától kezdve a különféle kiadásokon, digitalizált, multimédiás interaktív változatokon át a nem rögzített performance-okig az eredeti szellemi alkotás valamennyi kifejezési és megjelenési formáját. Ezek összegyűjtése a katalógusban (az egységesített besorolási adatok révén) pedig nem egyéb, mint a kollokatív funkicó megvalósulása.A Párizsi Alapelvek „egy bizonyos szerzőnek mi
lyen művei és egy bizonyos műnek milyen kiadásai 
vannak meg a könyvtárban” kitételeit nevezték tehát a későbbi hivatkozások kollokációs feladatnak. A párizsi explicit kinyilvánításhoz viszonyítva a Frankfurti Alapelvekben9 ez a funkció más kontextusba került. Tanulmányomban összefoglalom a katalógus kollokációs feladatához fűződő korszakalkotó felismerések, módszerek és elméletek főbb vonulatait, több évszázados hagyományát. Ha visszapörgetjük az idő kerekét 400 esztendővel, az oxfordi Bodley Library-ban tudós könyvtárosokat látunk, amint azon fáradoznak, hogyan tudnák az egyre gyorsabb ütemben gyarapodó nyomtatott állományt könnyen és gyorsan megtalálhatóvá tenni. Az oxfordi XVII. századi nyomtatott katalógusokban fedezhetjük föl a modern betűrendes katalógusok összegyűjtő, többféle típusú információt összecsatoló besorolási adatainak kezdeteit. Hogyan változott hát ez a réges-régi időkből örökölt, áthagyo
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SS THOMAS HYDE (1674), DOMANOVSZKY (1974) ÉS A FRANKFURTI ALAPELVEK ... SSmányozódott és továbbfejlesztett „szerszámkészíté- si” 10 módszer?
1674, 1974, 1961 és 2003

Kiválasztott kulcsdátumaim mindegyike nagy hatással volt -  vagy várhatóan lesz a könyvtári katalógusok kollokatív funkciójának meghatározására, fejlődésére.
1674 -  Megjelent a Bodley könyvtár harmadik nyomtatott katalógusa: HYDE, Thomas: Catalogus 
impressorum librorum Bibliothecae Bodleianae in 
Academia Oxoniensi. Oxonii, 1674. Folio.
Thomas Hyde előszót írt e nagyszabású műhöz, amelyben sokat elárul a katalógus összeállításának módszeréről. Ezt az előszót tekintik az első, katalogizálási elveket sejtető elméleti műnek, a mai katalogizálás-elméleti törekvések elődjének. Hyde a szerzőség elvére alapozza katalógusát, továbbfejleszti elődjének, Thomas Jamesnek forradalmi vívmányát, betűrendes szerkesztést, utalórendszert használ, felismeri az információ reprezentálásának és az információnak a dokumentumban való megjelenése közötti különbséget, aminek révén csíráiban megmutatkozik a később kialakuló tudatos igény: a könyv könnyű megtalálása és a művek egy helyre gyűjtése. A katalógus első és további kiadásainak nagy hatása volt a kortársakra és az utókorra is. 
1974 -  Domanovszky Ákos angol nyelvű monografikus katalogizáláselméleti művének (.Functions 
and objects o f author and title cataloguing - A leíró katalógus funkciója és tárgya) első kiadása. Domanovszky már korábban is publikált idegen és magyar nyelvű cikkeket, amelyek reflektálások voltak a kortársak problémafelvetéseire és amelyekben saját elméletét bontotta ki, de gondolatainak szélesebb körű megismerését, máig is tartó hatását az elméletírókra, az említett angol nyelvű kiadvány tette lehetővé. A könyvben Domanovszky összefoglalja a korábbi publikációiban kifejtett nézeteit. Vá

laszthattam volna akár az 1964-es évszámot is, amikor a jelen tanulmányomban a legtöbbet idézett magyar nyelvű cikke megjelent, de témám kapcsán a művek tekintetbe vételénél azok hatásának is jelentőséget tulajdonítottam, ezért emeltem ki épp ezt a monográfiát, amelynek köszönhetően Domanovszky saját elméletével a nemzetközi szakmai körök előtt is fölzárkózik az 1960-as években deklarált nemzetközi katalogizálási alapelvek kimunkálóinak sorába. Precíz érveléstechnikájával kifejtett eredményei helyenként meg is haladják azokat.
1961 -  A nemzetközi ISBD-ket megalapozó konferencia időpontja a francia fővárosban. A konferencián kiadott Párizsi Alapelvek egyik kiemelt pontja a katalógus azon feladata, hogy egy helyre gyűjtse a szerző összes művét, valamint egy-egy mű kiadásait, változatait.
2003 -  A nemzetközi katalogizálási törekvések újabb állomása Frankfurt. A Frankfurti Alapelvek funkcionális követelményrendszerbe ágyazza a korábbi irányelveket11, számol az informatikai lehetőségek forradalmasító hatásával, általában korszerűsíti a több mint negyven éves nemzetközi dekrétumot. A Párizsi Alapelvek eredendően csak szöveges dokumentumokra vonatkozó hatályát kiszélesíti valamennyi információhordozóra és dokumentumtípusra. A Párizsi Alapelvek az egységesített besorolási adatokra vonatkozóan eddig csak az adatformálás módjával és a fő besorolási adat kiválasztásával foglalkozott, most ez kiterjed valamennyi, a könyvtári katalógusokban használatos bibliográfiai és egységesített adatra, az eddig figyelmen kívül hagyott tárgyi besorolási adatokra is.A vizsgálatunk megközelítésmódjából következően az egyik legszembetűnőbb változás az, hogy a hagyományos, kettős (illetve a Domanovszky-féle hármas funkció) implicit tartalommá vált, szervesebben és nem annyira nyilvánvalóan épül bele a kiindulópontul szolgáló entitás-kapcsolat modellbe. A különféle entitások, azok jellemzői, kifejeződési for
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88 DUDÁS ANIKÓ SSmái, megnyilvánulásai, és kapcsolatainak kifejezése komplex információszervezést tesz lehetővé.
A három Thomas: Sir Bodley, 
James és Hyde

Sir Thomas BodleyAz oxfordi egyetem mellett már a XIV. század első felében működött könyvtár, amely azonban a század közepe táján dúló zűrzavaros időkben elpusztult, szétszóródott. Újraalapítását a diplomáciai életből visszavonult, igen művelt, iskolázott, széleskörű kapcsolatokkal rendelkező Sir Thomas Bodley (1545-1613) szervezte meg. A könyvtár 1602-ben megnyitotta kapuit a diákok, tudósok, utazók előtt. Bodley pártfogókat szerzett, adományokból, hagyatékokból és vásárlásokból gazdagította a gyűjteményt. Idegenkedett „az angol nyelvű, különösen a 
szépirodalom iránt, ezeket haszontalan, szedett-ve- 
dett firkálmányoknak tartotta, 5 beszerzésüket elein
te nem szorgalmazta”12, az angolt egyébként sem tartották a tudomány művelésére alkalmas nyelvnek. Első könyvtárosa, az ugyancsak buzgó protestáns, Thomas James, tudós filológus volt, a korai keresztény egyházatyák írásainak hitelességét szenvedélyesen vizsgálta. James 1610-ben egyezményt kötött a Stationers’ Company-val, a nyomtatott könyvek kiadását szabályozó társasággal arról, hogy a Bodley könyvtár kapjon minden angol nyelvű könyvből egy példányt13. A köteles példány-szerű ellátás föllendítette az állomány és a szépirodalmi művek gyarapodását is. A Bodley téka ezzel gyakorlatilag a British Museum megalapítása előtt 150 évvel letéti szerepkört kapott, s ezt a privilégiumot azóta is élvezi14.Maga Sir Bodley Londonból adott utasításokat James-nek a könyvek beszerzésére, elrendezésére, katalogizálására, ez utóbbira elsősorban a vásárlások ésszerűsítése miatt volt szüksége15. 1605-ben je

lent meg a Bodley könyvtár első nyomtatott katalógusa, s ezt tekintik Európában az első, egy nagyobb könyvtár állományát összefoglaló ún. általános katalógusnak.16 A könyvjegyzék nem különbözik még a középkori katalógusokra jellemző szerkezettől: kéziratokat és könyveket vegyesen tartalmaz, a kéziratok csak úgy különböztethetők meg, hogy nincs a tételükben föltüntetve a kiadás éve és helye17; szakcsoportonkénti (a négy fakultás szerint: Teológia, Orvostudomány, Jog, Művészet), azon belül nagyság szerinti, majd elnagyoltan a szerzők vezetéknevének18 kezdőbetűje szerint rendezi a leírásokat, de ha a szerzőknek -  a középkorra jellemző módon csak keresztnevük volt ismert, az ilyenek nem találhatók a betűrendben a nevüknél. A gyűjteményes művek esetében az első szerzőhöz sorolták be a kötetet -  ez a rendezési elv meghatározó maradt a későbbiekben is.19 Szerzők szerinti index készült a függelékben.A XVII. század elején még csak néhány nyomtatott intézményi katalógust ismerünk, ezekben is csak elvétve található betűrendes mutató. A szerzők vezetékneve, családneve szerinti index sem volt szokásos, részben azért, mert a középkorban nem is használtak efféle nevet, a családnév csak fokozatosan alakult ki, és soká tartott, amíg a jegyzékek összeállításának bejáródott szokása megváltozik. Gondoljunk csak Gesner Bibliotheca Universalisá- 
ra (1545), amelyben a főrész cikkeit ugyan betűrendbe szedi, de a besorolás rendszava az egyéni 
név. Gesner már fölismerte ennek hátrányát, és munkájához olyan betűrendes mutatót függesztett, amelyben invertált formában is megadja a névalakokat20. A korszakra jellemző módon, a megadott címek sem voltak a valódi, címoldal szerinti megjelenés hű másolatai, csak tömören, röviden jelezték, melyik műről van szó21. A szakcsoportos elrendezés hagyománya erősen dominál még Bodley idejében. Egy-egy könyvtár állománya legfeljebb pár ezer kötetből állt, amit a fő témakörök szerinti rendezéssel még jól át lehetett tekinteni mind a pol
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SS THOMAS HYDE (1674), DOMANOVSZKY (1974) ÉS A FRANKFURTI ALAPELVEK ... SScon mind az azok elrendezését híven tükröző katalógusokban. A Bodley 1605-ös katalógusa idején kb. 6000 könyv, a következő, 1620-ban összeállított katalógus idején már 16.000 kötet lehetett a könyvtárban22.Az 1605-ös katalógust ugyan Thomas James állította össze, mégsem a nevénél tárgyaltam, ennek oka pusztán az, hogy Sir Thomas Bodleynek volt döntő szava a katalógus összeállításában.
Thomas JamesJames 1620-ra elkészítette a katalógus második kiadását. A címleírás-történészek egyöntetű véleménye szerint ebben forradalmi vívmányt vezetett be23: a tartalmi csoportosítás helyett formai szempontok érvényesültek, megszerkesztette az első szerzői betűrendes katalógust. A leírások még nemigen hasonlítanak a mai megszokott formára: a szerző nevét nem választotta el a címtől, csak tipográfiailag különböztette meg vagy a cím fölé írta (pl. Petrus de Aban). A vezetéknév ugyan a besorolás rendszava, de maga a rendszó nem az első elem. A pszeudonim, az inciáléval megjelölt és anonimusz műveket egy csoportként kezeli: a címből kiválasztott jellemző szóval (vezérszóval) helyezi el a tételt a betűrendben. A korábbi kiadáshoz hasonlóan, a csak keresztnevükön megnevezett szerzőket anonimuszként tartja számon, ha több szerző műve található egy könyvben, minden szerző kap bejegyzést, az angol nyelvű könyveket tipográfiailag megkülönbözteti és utalókat vezet be Q (Quare) szignummal. James már korábban is szerette volna alkalmazni az alfabetikus elrendezést, de Bodley, aki erős felügyeletet gyakorolt az első katalógus összeállításában, nem egyezett ezzel. James az 1920-as kiadás előszavában megindokolja módszerének megváltoztatását. Kihangsúlyozza, hogy a betűrendes szerkezet olyan előnnyel bír, ami lehetővé teszi ugyanazon szerzők műveinek csoportosítását. James nem fejti ki ugyan, de katalógusának fel

építéséből következtethetünk arra, hogy szétválasztja a könyvek polcos, fizikai rendezésének módját a katalógusba kerülő adatsorok elrendezésétől. A könyvek tematikus feltárását ő inkább különálló szakrendi katalógusok építésével végezte.24 A további intenzív gyarapodás, a helyszűke, a könyvek polcra tevése miatt a szakcsoportok és az azon belül felállított elrendezési elvet lépten-nyomon keresztül kellett hágni. A kezdetben elhanyagolt bölcsészettudományi, főként szépirodalmi (az Art osztályban) művek gyűjtése később jelentősen megnövekedett. A Művészet valamint a Teológia állományrészek nagysága túlszárnyalta a másik kettőét, olyannyira, hogy az Orvostudomány és a Jog polcaira az előző két terület könyvei kezdtek beszivárogni. Sok esetben szétszóródtak az egyes szerzők művei. A negyedik, nyomtatott, 1738-ban kiadott katalógusban pl. a jogi fakultás anyagába Shakespeare művek is keveredtek25. A könyvek megtalálásához az egyetlen, megbízható támasz a katalógus lett. Az elhelyezés kényszere, valamint a tény, hogy a katalógusokat nyomtatott formában lehetett előállítani, az adatrendezés és adatformálás módjára is kihatottak. A nyomtatott jelleg számos előnnyel járt, e kiadványok sokkal nagyobb körben válhattak ismertté és használhatóvá, mint kéziratos elődjeik26.
Sir Thomas HydeKülönösen szembetűnő ez a folyamat a következő, Thomas Hyde (1636-1703) orientalista tudós, a héber és arab nyelv professzora27 által összeállított katalógus esetében. Hyde hosszú ideig, 1665-től 1701-ig28 volt a Bodleiana könyvtárosa. Kilenc évi hosszú és kimerítő munka eredményeként sikerült megjelentetni 1674-ben az immár harmadik nyomtatott katalógust. Jamesé negyedrét, emez impozáns folio -  ívrét nagyságú volt. Hyde előszavából tudjuk, hogy két vagy három év helyett hat évig tartott a számbavevés, egy évig a revízió, két évbe tel
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SS DUDÁS ANIKÓ SSlett a nyomtatás és a javítás, ez összesen kilenc év megfeszített munka. A leírások nagy részét Emma
nuel Prichard könyvtárossegéd készítette, föltehetően, minden darabot kézbevett29. Thomas Hyde előszavát Pettee óta többen az első „katalogizálási sza
bályzat” -nak vélték30, ez azonban túlzás, mert az angol tudós nem előre lefektetett és mások számára is kötelező szabálygyűjteményt adott közre, hanem adatformálási és rendezési módszeréről31 kívánta tájékoztatni a katalógus használóit. Nem beszélhetünk még tudatos elméleti fejtegetésről, még kevésbé konkrét elmélet kidolgozásáról, csak a meglévő „gyakorlat leírásáról”32, „ empirikius” eredetű teoretikus észrevételekről33. Az előszó személyes hangvétele érzékletesen ecseteli a hosszú évekre nyúló munka nehézségeit, az ezt övező meg-nem értést, s fölvillantja mindazokat a problémákat, amelyek oly sok főfájást okoztak neki, s tegyük hozzá, okoznak még mind a mai napig a bibliográfusnak. A hosszúra nyúlt munkát sokan kifogásolták, és támadták is érte Hyde-ot.

„M i lehet könnyebb annál, mondják [a meg-nem ér
tést tanúsítók], mint megnézni a könyv elejét, és leír
ni a címet, noha ennek az óriási vállalkozásnak a 
megítélését kétségkívül csupán a saját magángyűjte
ményükkel szerzett kevéske tapasztalatukra alapoz
zák. E jellegzetesen rosszul ítélkezők elegendőnek 
tartják, ha egy-két hetet szánnak csekély számú 
könyvük jegyzékbe vételére. Sejtelmük sincs arról, 
milyen egyhangú a könyvek miriádjait megvizsgálni 
és betűrendbe szedni. Ebben az óriási tömegben, 
amely már önmagában is bárkit elrettentene és el
csüggesztene, nem lehet minden könyvet egyetlen pil
lantással elintézni. Leginkább arra kényszerültem, 
hogy alaposan átvizsgáljam a kötetek legtöbbjét, ne
hogy kihagyjam a kisebb szerzőket, akik másokkal 
lettek egybekötve és elrejtőztek közéjük. De mind
ezen utálatos munka mellett, mely a testtől és lélek
től oly sok erőt vett el, egy ily terjedelmes munka ... 
az elmét nagyon sok kusza és nehéz talánnyal is kí
nozza. Előfordult, hogy egy szerzőnek több neve kö

zül néha nehéz volt eldönteni, melyik közülük a csa
ládneve, melyik alapján kerüljön a betűrendbe. 
Ugyanannak a szerzőnek a nevét többféleképpen ír
ták le, néhány szerző neve viszont teljesen megegye
zik, váltakozik, vagy az írás eltérése miatt nem vág 
egybe, mint ahogyan a homonímák helyes szétvá
lasztása és megkülönböztetése sem a legnagyobb 
szellemi gyötrelem és a rá költött drága idő nélkül. 
Ugyanez mondható a könyvek címeiről és alkalma
sint a tartalmukról is, amelyet a különféle kiadások
ban olyannyira átírtak vagy megváltoztattak, hogy 
nem kis erőfeszítésbe került ezek megfejtése...” 34 A katalógus csak a nyomtatott könyveket veszi számba35. Hyde rendezési módszerének főbb jellemzői az előszó szövege alapján:© betűrendes, a szerzők vezetékneve szerinti rendezés© anonim műveket külön tárgyrendszó alá gyűjti© a név elemeinek sorrendjén nem változtat, a szokásos keresztnév -  vezetéknév sorrendet megtartja, de a besorolás elemét, a rendszót, tipográfiailag megkülönbözteti (pl. Claude FRANCIS36)© a csak keresztnevüket közlő írókat a keresztnevük szerint sorolja be© ha egy szerző neve 3-4 elemből áll, és nem tudja eldönteni, melyik a vezetékneve, valamennyi vezetéknév-szerű elem alatt fölveszi a szerző nevét és besorolja a megfelelő betűnél, majd utalót készít (submonitio) és megjelöli a v (vide -  lásd) szignummal. Az utaló elvezeti az olvasót a könyv tételleírásához© a névvariánsokat is jegyzi, és utal róluk a főtételre37 (pl. FRANCISCUS Ferrariensis v. Th. Aqu

inas)© ha a szerzők neve különbözik az egyes kiadásokban, ezeket mind följegyzi és összekapcsolja© jegyzi a nyelvek szerinti különböző névalakokat vagy az ortográfiái változatokat, az egyes kiadásokban megjelenő különféle név- vagy címalako-
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SS THOMAS HYDE (1674), DOMANOVSZKY (1974) ÉS A FRANKFURTI ALAPELVEK ... SSkát. Ezeket a neveket „ egyidejűleg az olvasó sze
me ele ’ helyezi (pl. And. Capella, seu Capilla, 
sive Capiglia; a CAPILIA rendszók alatt pedig néwariánsok sora található, közöttük megjelöli az egyéb előfordulást és a kiemelt rangsorú alakot: seu Capilla. v. A. C A P ELLA 38)© a címváltozatokat, amelyek azonos tartalomra utalnak, hasonlóképpen kezeli, pl. Dissertati- ones... -  Sermones... -  Disputationes..., mert „A nevek és címek átváltoztatásai, amelyek gya
korta előfordulnak, könnyen okozhatnak gondat
lanságból eredő tévedéseket... De aki ezt a kata
lógust tanulmányozza, láthatja, hogy a különbö
zőségek egyszerre megmutatkoznak és fe l is ol
dódnak. ”39© a névváltozásokat is kíséri (pl. egy személy egyházi rangjának megváltozása)© az írásmód miatt a betűrendben különböző helyre kerülő változatokat is nagy gondossággal követi: Sirenius -  Syrenius, Didacus Stella -  Diego 
Estoille, Petrus de Alyaco -  Alliaco v. Ailliaco, rövid utalókat (indicatiuncula) hagyva, hogy a diákok figyelmét fölkeltse a különféle névalakokra.© a pápák névfelvételének szokása szerint, 884-től az eredeti és a pápa új nevét is fölveszi© a kolligátumok darabjait önálló egységeknek tekinti© a héber kötetek leírásait eredeti írással közli© a korai latin kiadásokban az eltorzított arab neveket helyreállítja© az anagrammákat, fantázianeveket, álneveket -  föloldja, utal (indicatio) vide megjelöléssel az eredeti névre© bizonyos esetekben egy vezérszó kiválasztásával40 műfajilag azonos könyveket gyűjt össze (pl. Lexica, Concordantiae, Jus, Concilia -  ezen belül bizonyos esetekben pl. helynév szerint rendez), és ezek visszakeresését a szerzők nevén keresztül is biztosítja

© ritkán a fordító neve is bekerül utalótételként© a vitairatokat a kezdeményező szerző és műve köré gyűjti© az antik jogtudósokat, akikre a szövegekben általában csak egyéni nevükkel utalnak, a nemzetségnév szerint sorolja be, az egyéni névről rövid utaló (indicatiuncula) mutat a nemzetségnévre. Hyde „hagy néhány nyomot”, amik kivezetik a diákokat a „dolgok erdejébőlHyde háromféle kifejezést használ az utalókra: 
submonitio, indicatio, és a kicsinyítő képzős indica- 
tiunculum, attól függően, hogy egyirányú, keresztutalóval vagy rövidített átirányítással kapcsolatban említi-e az előszó szövegében. Az utaló fajtáját azonban nem jelöli a katalógusban, s ez sokszor kényelmetlenséget okoz az olvasónak, mert minden pontot végig kell járnia, mire rátalál arra, amit keres.41 Hyde említi a mű-változatok (fordítások, kiadások, megváltoztatott című művek) összegyűjtésének vagy legalábbis összekapcsolásának problémáját is, a gyakorlatban törekedett ennek megvalósítására. Kifejti, hogy igyekszik az efféle kínos és hosszadalmas, útvesztőkkel teli filológiai munkától megkímélni az olvasóit, ehelyett hasznos kutatóesz
közt adni a kezükbe.Az adatok összekapcsolásának technikáját utódai nemcsak megtartották, hanem a következő, 1738- ban, két kötetben kiadott katalógusban még pontosabbá, még gazdagabbá tették. Az új kiadásba újranyomtatták előszavát is. A fordítások és a különféle kiadások itt az eredeti vagy első kiadás címénél találhatók meg; az eredeti mű mindig megelőzi a más nyelvű kiadást (többnyire kronologikus rendben).A következő katalógus 1843-ban jelent meg 3 kötetben, előkészítése harminc évig tartott. Kiegészítő kötete 1851-es impresszumú, ám e két utóbbiban a Hyde-féle utalások számbelileg valamelyest csökkentek és egyszerűsödtek, sok hiba fordul elő ben
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SS DUDÁS ANIKÓ SSnük, de a négy fólió kötetben a vezetéknevek a betűsor elején helyezkednek el.42A Bodley könyvtár állományáról több nyomtatott katalógus nem jelent meg. A XVII. századi kötetek jelentőségén és előremutató törekvésein ez mit sem változtatott. Hyde katalógusát megjelenése után még 250 évvel is használta néhány oxfordi egyetemi könyvtár -  saját katalógusuk nem lévén, beleírták saját polcjelzeteiket43. Párizsban a Mazarine könyvtár megnyitásakor (1691) úgyszintén ezt tették. A Bodley-katalógusok közvetlen vagy közvetett hatása az angliai egyetemi könyvtárakon kívül eljutott Németországba, Franciaországba, Olaszországba, és Amerikába is44.
A kollokatív funkció a Bodley-ka- 
talógusokban - huszadik századi 
és mai meglátások

Hyde előszavában is említi néhány helyen szándékát, hogy a hasonló dolgokat össze szeretné gyűjteni, s egyben megfogalmazza azokat a problémákat, amelyek ebből a vállalt feladatból származnak. Fölismeri, hogy a szerzők neve jó gyűjtőpont, s hogy azzá válhasson, létre kell hoznia a számtalan variációban előforduló névelemek és névalakok között a kapcsolatot, és egy kiválasztott alakhoz rendelni a műveket. Az anonim műveket -  ismert szerzőtől -  a szerző neve alá sorolja, és szögletes zárójelben tesz megjegyzést anonim voltára. Az álnéven publikált művek auktorát, ha ismeri, a leíró tételt a valódi névhez osztja, egyébként az álnévhez.45 Egy-egy író eredeti írásait egybegyűjti, ezenkívül csatolja, ha ugyanazon szerzőtől fordítást, előszót vagy másféle közreműködést talál.Hyde módszerét alaposan górcső alá vette néhány kiemelkedő teoretikus46: Julia PETTEE (1936), Éva VERONA (1956, 1959, 1962), DOMANOVSZKY Ákos (1964, 1966, 1974), Carolyn 0. FROST (1976), E. de

RIJK (Julia Pettee-t bírálva, 1991), Elaine SVENO- NIUS (2000), Richard P. SMIRAGLIA (2003). Többségük az éppen legújabb katalogizálási törekvések szempontjából tekint vissza Hyde, illetve a Bodley katalógusok szerkesztésmódjára.
Pettee a „m ű" platoni fogalmának kifejezésére az 
„ irodalmi egység” terminust vezeti be, Hyde előszavában az „ irodalmi egység' (literary unit) katalogizálásának szándékát látja kifejeződni. „Hyde, úgy 
tűnik, megalkotta a modern katalogizálás első alap
elvét, -  ami szerint a katalogizálónak az irodalmi 
egységeket fö l kell ismernie és egyetlen gyűjtőpont 
alá kell rendeznie."47 Hyde, folytatja Pettee, világosan megfogalmazza, hogy a több alakban ismert szerzői neveket egyetlen kiválasztott formához kell irányítani, a műveket e forma alatt összegyűjteni, a fordításokat a szerző eredeti művéhez sorolni, a pszeudonimeket fáradságot nem kímélve azonosítani kell, a különféle változatokról pedig utalni kell a kiválasztott alakra.48 A Bodley 1674-es katalógusában alkalmazott és megfogalmazott módszereknek a szigetországban egészen a XIX. század közepéig domináns hatása érezhető: a British Museum 1841-es szabályaiba többek között beépültek Hyde- nak a dolgok összegyűjtését célzó törekvései is a szerzői főtétellel, a pszeudonimákkal és a formai tételekkel.49
Verona kiigazítja Pettee megállapítását, miszerint Hyde azonosította volna az „ irodalmi egységeket", a szerző műveit. Hyde csak a művek összegyűjtésére törekedett, s még távol állt tőle a műveknek egy tételfej szerinti összegyűjtése.50 Verona testületi besorolási tételfejek történeti kialakulásáról írt tanulmányában51 a vizsgált katalógusok sorát a Bodley-kötetekkel kezdi, amelyekben föl is fedezi a testületek, intézménynevek, cívis és egyházi hatóságok vagy a szerzetesrendek nevéből képzett rendszó meglétét. Az egyetemek, fakultások, más oktatási intézmények kiadványai szinte kivétel nélkül az intézmény szerint kerülnek besorolásra, mégpedig helynévből vagy általános főnévből
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88 THOMAS HYDE (1674), DOMANOVSZKY (1974) ÉS A FRANKFURTI ALAPELVEK ... 88képzett (pl. Akadémiák) rendszóhoz. Erős törekvés mutatkozik, főleg a későbbi Hyde-katalógusban, a földrajzi rendszó szerinti csoportosításra. Különösen érdekes a cívis és egyházi hatóságok fő besorolási tételeinek megformálása, ugyancsak az újabb, Hyde-féle kötetekben: az idegen, nem brit kiadványok, -  attól függően, hogy az iromány milyen közigazgatási területet fed le -  az állam, ország, tartomány vagy város szerint kerülnek a tételek sorába.A Bodley katalógusok XVII. századi sorozatában tehát már nyilvánvaló törekvések találhatók az intézmény, a cívis hatósági szervek, az egyházi intézmények, szerzetesrendek neveire fókuszáló rendszó szerinti besorolásra, egynémely megoldás a mai gyakorlattal is rímel.Egy másik tanulmányában Verona a formai rendszó használatának történeti aspektusait vizsgálja52. A cikk az 1961-es párizsi katalogizálási konferencia után keletkezett, közvetlen apropója a Párizsi Alapelvek ajánlásai közé fölvett egyezményes, azaz a művek formai-műfaji sajátságai szerint csoportosító tételfej (form heading)53. Verona ezúttal elsősorban az anonim művek besorolástechnikáját hasonlítja össze Hyde és mások -  korabeliek és későbbi szabályzatok -  módszereivel. Az angol bibliográfus a korábbi elődök, Gesner54 és Maunsell55, angol könyvkereskedő katalógusának mechanikus betű- rendbe-szedési módszerét követi ugyan, de azoktól eltérő módon teszi ezt. A szerző nélkül besorolt nyomtatványokat csoportosítja jellegükből meghatározható címrendszó szerint, az olvasó számára könnyen értelmezhető megnevezéssel, pl.: Acta 
vagy Actae, Catalogus v. Catalogi var., Concilia, 
Constitutiones, Leges, Lexicon, Pharmacopoeia, 
Statuta, Sy no dús v. Synodi variae56. Verona rámutat arra, hogy Hyde valójában az anonim művek ilyen összerendezésén kívül nem azonosította az „irodalmi egységeket”, azaz a műveket, csak a szerzők műveit gyűjtötte egybe a szerzők nevének egy

ségesített névformájával, ezen belül a művek kronológiai sorrendjében57.
Frost az ISBD-k megszületésének korszakában egy teljes tanulmányt szentel a XVII. századi Bodley- katalógusok vizsgálatának. A Párizsi Alapelvekben megfogalmazott katalógusfunkciók megnyilvánulásának kezdeteit keresve kiemeli Hyde előzmények nélküli fejlett utalózási rendszerét, figyelmének rá- irányulását a bonyolult kapcsolatok követésére. Megerősíti Verona Pettee-vel szembeni kritikájának helytállóságát, de néhány részlettel, újabb megfigyelésekkel egészíti ki az eddigi, „irodalmi egy- 5ég” -gel kapcsolatos Hyde-recepciót: igaz ugyan, hogy Hyde a legújabb időkben kialakult egységesí
tett cím besorolási adatnak megfeleltethető módszert még nem ismert, de a különféle, nem könnyen fölismerhető, ám azonos művek összetartozásának problémáját az Előszóban explicite kifejti, a cím szerinti kollokációt jelzi és megoldja a gyakorlatban. A különféle vitairatok együtt tartásáról is gondoskodik: a vitát kezdeményező szerző megfelelő című iratánál találhatók egybefogva a hozzászólók írásai, még ha anonim maradt is a ellenirat szerzője; egy-egy műről szóló kritikákat ugyancsak az adott szerző eredeti műve mellé helyezi, a filológiai bizonytalanságokat részletes jegyzetben közli.58 Frost olyan példát is közöl, ahol a különféle nyelvű kiadások címei eredeti nyelvű átírásban szerepelnek, a rendezés pedig nem időrendi, hanem nyelvek szerinti59. Hyde követői már ennek a módszernek adtak elsőbbséget.Hyde az eligazító, tájékoztató céllal készített téte- lek-végi jegyzeteiben sokszor informál az egyeztetés, egységesítés, rendezés bonyolult előzményeiről és kiigazító részleteiről. Itt dokumentálja, ha a könyvön talált adat hamis, ha álnéven írt műről van szó, ha az anonimuszt tévesen azonosították az elődök, ha valemely referensz mű alapján a valódi adatokat, a szerző igazi kilétét azonosítja. A változatokat, téves nevet az igazival összekötik az utalók,
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88 DUDÁS ANIKÓ 88az adat hitelességének ellenőrzéséhez felhasznált forrást pedig, pontos hivatkozással meg is nevezi60. Tegyük hozzá Frost gondolatmenetéhez: a szóban forgó „ bosszantó bibliográfiai probléma” 61 megoldását, az álnevek megfejtését a XVII. században már több jelentős kézikönyv is segíthette. Szent Jeromos IV. században készült, a keresztény hiteles és hamis írásokat számba vevő lajstromától a XVII. századi jezsuita kezdeményezésekig, és a bibliai szövegek kanonizálását kísérő pápista és protestáns pszeudepigráfiai vizsgálódások eredményeképpen (James is végzett ilyen kutatásokat62), valamint más szövegkritikai-filológiai elemzések, kutatások révén is egyre több pszeudonim, homonim, kriptonim és plagizáló személy kilétére derült fény, a tanulmányok egyre több személyt azonosítottak. Ezekről hosszab-rövidebb listák, sőt nagyobb összefoglaló művek készültek63. Az „ álnevek fénykorá
ban”64 a bibliográfusok igencsak örültek az ilyen műveknek, igencsak forgathatták őket, Hyde az Előszóban ki is fejti erre irányuló szándékát: a kataló
gusokban az olvasó számára ne maradjanak megfej
tendő rejtélyek.Hyde katalógusában nyomon lehet követni a kortárs, Vincent Placcius két összefoglaló gyűjteményére történő hivatkozásokat: az 1500 azonosítást tartalmazó Syntagma (1674) majd a Placcius halála után publikált, 2797 anonim és 2930 pszeudonim címszót tartalmazó Theatrum kötetből származó adatokat65. Placcius gyűjteménye foglalkozik mind a bibliai, mind a patrisztikai pszeudepigráfiával. Thomas Hyde maga is készített hasonló följegyzéseket és fölhívta Placcius figyelmét az új, külföldi forrásokra66.E. de Rijk Hyde Előszavának angol fordítását közzétéve (fentebb idéztünk belőle) -  az eredeti forrásra támaszkodva újraelemzi az ott bennfoglalt, többek által tárgyalt67 „irodalmi egység'”, „m ű” Hyde- ra emlékeztető szegmensét. Hyde szóhasználatában két fogalom különböztethető meg ehhez kapcsolódóan: a Jib e r ” a konkrét tárgyat, a könyvet ki

fejező szövegkontextusban egyértelműen, többször is előfordul, míg az „opus” kifejezésnek kettős értelme lehet Hyde szövegében: jelentheti az emberi erőfeszítést és a tevékenység eredményét -  magát a katalógust68.Elaine Svenonius a harmadik évezred fordulója körüli törekvéseket összefoglaló teoretikus. Hyde vívmányairól az „információszervezés” kontextusában beszél. Az információ és annak, a dokumentumban való megvalósulása közötti „ különbség felisme
rése fontos az információszervezés irodalmában. 
Ügy tartják, hogy legkorábban 1674-ben, Thomas 
Hyde ismerte fö l” ezt az eltérést69. Svenonius arra a jelentős fordulatra utal, hogy Hyde szétválasztotta a könyvön megjelenő adatot az egységesített besorolási adattól, két különféle célt különböztetve meg ezzel: a példányon megjelenő információkat visszatükröző leírással a könyvet azonosította, míg az egységesített besorolási adat közvetítésével ezeket egy pontra fókuszálta.Richard P. Smiraglia a katalogizálás és a katalógus funkcióinak történeti összefüggéseit a tudományos gondolkodást meghatározó filozófiai áramlatok szemszögéből vizsgálja. Ebben a megközelítésben Hyde a modern könyvtári katalógus bibliográfiai apparátusának kezdetét jelenti. A modern kataló
gus a további századok során a dokumentumok in- ventáriumának egységes és fejlett rendszerét hozta létre a szigorú dokumentumleírási szabályokkal, az elkülönített besorolási tételfejekkel és kollokáci- óval. A posztmodern szemléletben a modernitás következetesség és egység iránti törekvését fölváltja a diverzitás, a tárgykör- és kontextus-függőség, az egyéni és az esetenkénti relációk lehetősége, a radikális relativizmus hangoztatása. Míg a modern szemléletre az egységes értelmezés és a konszenzusra törekvő megoldások jellemzők, addig a posztmodern szemlélet azokat a rendszereket keresi, amelyekben a jelek az esetenkénti, relatív jelentések hordozására is alkalmasak. Az információ- és tudásszervezés posztmodern megközelítése egyén- és
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S3 THOMAS HYDE (1674), DOMANOVSZKY (1974) ÉS A FRANKFURTI ALAPELVEK ... SSkontextusfüggő. Az univerzalizmust föladva törekednie kell olyan kommunikációra, amely megfelel a társadalmi szokásoknak és a megcélzott közösségek egyedi nyelvének. A konkrét sémák helyett közvetítő rendszerekre van szükség, amelyek a felhasználók számára transzparens tartalmakat nyújtanak.A dokumentációs entitások történeti-ismeretelméleti kontextusában Smiraglia a katalógusok fejlődését Hyde-tól a késő huszadik századig ismeretelmé
leti pragmatika-visszatükröződésnek látja (epistemologically pragmatic-reflected) többek között a betűrendezés és a besorolási tételfejek alakulását tekintetve. Ennek jele a már többször említett mű -  
könyv összefüggések egyre komplexebb felfedezése, majd amikor az ugyanazon tartalmak többféle megvalósulási formájával szembesültek a könyvtárosok, akkor megalkották a jelenség számára az 
„ irodalmi egység5 kifejezést, még később az „ egysé
gesített cím” valósította meg az „ egyszerre össze
gyűjtés és a megkülönböztetés” eredendően Hyde-i funkcióját.70
Miért emlegeti Domanovszky 
Hydot?

Domanovszkyt az 1950-es évek végi, 60-as évek eleji, majd az 1961-es párizsi katalogizálási konferencia után kikristályosodó, az egyöntetű elméleti alapvetéseket letisztázni akaró és összefoglaló írások késztethették és ihlették saját nézőpontjának megfogalmazására. A Cuttertől örökölt katalógusi alapfeladatok, a Library of Congressben tevékenykedő nagy újragondoló, Seymour Lubetzky katalogizálásról szóló esszéi71, Éva Verona empirikus és vitára ösztönző tanulmányai, az ezekre való reflektálás, a felmerülő kérdések precíz körvonalazása, a hipotézisek helytállóságának a formális logika deduktív bizonyítási módszerét követő levezető okfejtései

ben Sir Thomas Hydot is -  képletesen szólva -  tetten éri, amint egyféle megsejtett, felsőbbszintű alapfunkció megvalósításának céljával a katalógus 
„ egyetlen pontjára gyűjti” az összetartozó dolgokat. Domanovszky „a legáltalánosabb, legátfogóbb fe l
adat” meghatározását keresi, amelynek része az általa elkülönített három alapfeladat: az információ- adás a könyvről, a műről, a szerzői oeuvre-ről.72 A XVII. századot úgy értékeli, mint amelyikben „a hangsúly a műről az egyedi darabnak, tehát a könyvnek a katalogizálására tevődik á t ,... ” megjele
nik az egyes konkrét könyvről az információadás... ”, majdpedig „világosabban ju t kifejezésre az informá
cióadásnak mint külön katalógusfunkciók pluralitá- 
sa .Hyde előszavában -  Pettee-hez hasonlóan -  sza
bálygyűjteményt lát. E megállapítás túlzó jellegéről -  amint azt már említettem is -  többen értekeztek és pontosították a Pettee-től átvett megállapítást. Domanovszky kiemeli, hogy Hyde a szerzők nevének egységesítésével, a „standard szerzői rendszó 
szabály” -ával, a „kiválasztott névforma alatti” 74 összegyűjtésével és „ a többi névformák utalás fo r
májában való” regisztrálásával teljesíti a könyvekről, mint egyedi darabokról, és a szerzői életműről való információadás kötelezettségét is. Ez a két funkció Domanovszky elméletének rendszerében az „első” és a „ második” (a későbbi felcserélődéskor: „harmadik” ) funkció (az egyes könyvről valamint a szerzői életműről való információadás) megvalósulását jelenti. Domanovszky megállapítja, hogy a Bodley könyvtár az „1674. évi nyomtatott 
katalógusának előszavában megformulázza a sza
bályt, amely szerint katalógusa azokat a szerzőket 
kezeli, akiknek neve többféle formában fordul elő, 
vagy akik életük során különböző neveket használ
tak... Ha ... számításba vesszük Hyde gyakorlatát is, 
... világossá válik kettős célkitűzése: a címleírások
nak egy kiválasztott névforma alatti összegyűjtése, s 
a többi névformák utalás formájában való regisztrá- 
lása...” 75
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SS DUDÁS ANIKÓ SSHogy az anonimákat nem a mű szerint, hanem más csoportosításban kezeli, annak bizonyítékát látja, hogy Hyde „sem látott a művek együtt tartásá

ban külön, önálló katalógusfunkciót” 76A szerzői életmű kollokációján kívül külön alapfunkcióként tárgyalja Domanovszky a mű egyes kiadásainak összegyűjtő feladatát, amelynek megvalósulása a „szellemi eredet” , a „tartalom rokonsága”, a „kölcsönös helyettesíthetőség, a „könyvcsaládok 
valamennyi egyedéről egybegyűjtött” információnyújtás77. Hyde-nál még nem látja teljességében megvalósulni a „műről” , az „irodalmi egységről” 78 szóló információadás alapfeladatát, de kiemeli, az első lépések megtételében, „a katalógusfunkciók tu

datosítása folyamatának első fázisában” kétségtelenül döntő szerepet játszott az angol bibliotékárius.Domanovszky nem mondja ki a „második” és „har

madik” katalógusfunkciókról (szerzői életmű és a művek kiadásai), hogy azok közös, ha úgy tetszik, a keresett „felsőbb szintű” megfelelője a kollokáció 
funkciója -  a szerzői életmű és a művek vonatkozásában. A Párizsi Alapelvek „második” funkciója sem nevezi meg a két alpont ezen közös vonását. A „kollokatív funkció” viszont implicite jelen van e pontokban, a konkrét terminus technikus az e pontokat magyarázó és elemző tanulmányokban, különösen az összegyűjtést lehetővé tevő egységesített besorolási adatokkal kapcsolatosan alakult ki.A formai egységesített jegyek első létrehozóját és funkcionális alkalmazóját látja tehát Domanovszky Thomas Hyde-ban, aki felismerte az egyetlen konvencionális névforma kiválasztásának, vagyis a névváltozatok egységesítésének szükségességét, megtalálta és alkalmazta az összegyűjtéshez megfelelő, -  a jelen tanulmány kontextusának megfelelő kifejezéssel: a kollokációhoz használatos eszközt, ami biztosítja, hogy egy helyre összegyűjtve is megtalálhatók legyenek a katalógusban a szerzőség vagy a más összefüggések miatt összetartozó művek.

A kollokatív funkció és a Frank
furti Alapelvek

Az 1961-ben, a dokumentumok egyetemes számbavételének irányt szabó párizsi nemzetközi katalogizálási konferencián megfogalmazott, Párizsi Alapelvek néven ismert tervezet, már megszületésekor két alapvető lemaradással számolhatott: nem vette figyelembe az automatizálási törekvéseket és csak a formai feltárás adatelemeivel, a hagyományos cé- dulás leíró katalógus funkcióival foglalkozott. A tárgyalt besorolási adatok köre is csak a név típusú (tulajdonnevek, címek, és egy átmenet: a formai rendszavak) adatokra korlátozódott. A gépesített könyvtári rendszerekben, a MARC adatcsere formátumokban ennek ellenére a besorolási adatok körét sokkal szélesebben értelmezték, és adatfunkciók tekintetében hasonló adat-modell típusba sorolták, a név-típusú egységesített adatokon kívül a szám- és tárgy-besorolási adatoknak is megtervezték a bibliográfiai adatcsomagban a helyét és működését. Az OPAC-ok (Online Public Access Catalog) és más keresőfelületek megjelenése értelmetlenné tette a formai és tárgyi vagy szakrendi katalógusok szétválasztását, elkülönített kezelését.A katalogizálás környezete drámaian, a katalogizált dokumentumok jellege jelentősen megváltozott, az olvasók igényeihez való igazodás az új informatikai eszközök és lehetőségek megjelenésével sokkal specifikusabb lehet.A millennium körül már távoli eléréssel lehet centrális közös katalógust építeni és lekérdezni, de -  a felhasználó -  ugyanilyen egyszerűséggel elküldhet egy kérdést számos, az integrált rendszerbe autonóm módon bekapcsolódó információs adatbanknak a virtuális bibliográfiai univerzumba79 úgy, hogy több millió bibliográfiai tétel közül kiszűrheti a számára a legmegfelelőbb információkat.A modern kort fölváltja a posztmodern kor; a modernség egységre, univerzalizmusra törekvő szelle
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88 THOMAS HYDE (1674), DOMANOVSZKY (1974) ÉS A FRANKFURTI ALAPELVEK ... 88miségét pedig a posztmodern töredezettsége, a káosz-elmélet, a fundamentális relativizmus. Az információszervezés nézőpontjainak elmozdulása a posztmodern irányába a Bodley-katalógusok kollo- katív funkciójával kapcsolatos reflektálásokban is érzékelhetők Svenonius és Smiraglia meglátásaiban. A katalogizálás tárgyát képező mű korábbi, modernista, pragmatikus definíciója a posztmodern szemléletben kiterjed az egyén és közösség mindennemű szellemi tevékenységére és produktumára, amely az időben és kultúrában elterjedt, vagy hatása érezhető. Mű-phenomén-ről beszélnek80. A millennium körül alapjaiban vált szükségessé fölülírni a nemzetközi egységességet megteremteni hivatott 1961-es Alapelveket.Ennek előkészítéséhez az IFLA munkacsoportja által elkészített Functional requirements for biblio
graphic records (FRBR) tanulmány szolgált, amely teljesen új személettel közelít a dokumentum-reprezentációk tárgyainak -  entitásainak meghatározásához. A bibliográfiai rekordok alapfeladata, hogy a felhasználó számára megmutassa, milyen információforrások állnak rendelkezésre egyes témákkal vagy szerzőkkel kapcsolatban az adott „ bibliográfi
ai univerzum” határain belül.A legáltalánosabb céljai, funkciói pedig: megtalál
ni (find) az igényeknek megfelelő dokumentumokat, azonosítani (identify) az entitást; segíteni a legmegfelelőbb forrás kiválasztását (select), információt biztosítani a hozzáférésről (acquire or ob
tain).81A Frankfurti Alapelvekben az alapfunkciók négyese kibővül a navigálással (navigate). Ez a funkció a bibliográfiai információk logikai szervezését, összekapcsolását és egyértelmű prezentálását biztosítja a különféle kapcsolatok (mű -  kifejezési forma -  megjelenési forma -  egység azaz példány) szálai mentén.Valamikor itt foglalt helyet a sokat tárgyalt két (a Domanovszky-féle három) alapfunkció, amelynek második pontja volt az, amelyik a kollokációt hiva

tott biztosítani szerzőkkel, művekkel kapcsolatban. A Frankfurti bekezdések szövegében a megtalálás alapfunkciót részletező két alpont tartalmazza az 1961-es kifejezésekhez hasonló támpontokat. A katalógus funkcióit tárgyaló rész így szól:
„3. A katalógus funkciójaA katalógus funkciója a felhasználó számára lehetővé tenni, hogy:
3.1. megtalálja (find)a bibliográfiai forrásokat a gyűjteményben (valódiban vagy virtuálisban) a források ismérveinek vagy kapcsolatainak megadásával elvégzett keresés eredményeként:
3.1.1. az adott szempont alapján megtaláljon és 
azonosítson82 (locate) egy forrást
3.1.2. megtalálja és azonosítsa (locate) az információforrások csoportjait (sets), amelyek reprezentálják:-  az ugyanazon műhöz tartozó valamennyi forrást-  az ugyanazon kifejezési formához tartozó valamennyi forrást-  az ugyanazon megjelenési formához tartozó valamennyi forrást-  egy adott személy, család [dinasztia]83 vagy testület valamennyi művét és kifejezési formáját-  valamennyi forrást a megadott témáról-  minden más forrást valamely más jellemző alapján (mint nyelv, a kiadó ország, kiadás dátuma, fizikai forma stb.) rendszerint a találatok másodrendű szűkítésének lehetőségeként.”A kollokatív funkciót a második alpontban foglaltak között sejthetjük, amikor információk csoportját, ugyanazon műhöz, kifejezési formához stb. tartozó valamennyi információt vagy további megadott szempontok szerinti szűkebb csoportosítást kér a felhasználó. Svenonius írja „ összeomlik a ha

gyományos megtalálás és kollokációs cél... A  hagyo
mányos kollokációs célkitűzés azt jelenti, hogy amit 
meg kell találni, az a dokumentumok csoportja, 
amelyeket bizonyos közös tulajdonságok jellemez
nek, mint szerző, m ű és tárgy. A z  IFLA  célok ezeket
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egyszerűen a megtalálás funkciójába integrálja... 
ugyanakkor csökkenti a kollokáció elvének fontossá-

» 84A Frankfurti Alapelvek szövegének más részeiben is csak preszuppozícióként feltételezhető a kolloká- ciós célkitűzés megléte. A besorolási rekord enti
tásai (2.2. Entities in Authority Records) bekezdés rövid meghatározása szerint a rekordok a nevek és tárgyak ellenőrzött névalakjainak dokumentálására szolgálnak. A névalakok összegyűjtésén, dokumentálásán kívül nem esik szó arról, miért van szükség erre. Nem tartalmaz konkrét utalást e feladatra a Hozzáférési pontok (5. Access 
Points), a besorolási rekordok (6. Authority 
Records) szakasz sem. A törzsszöveg bevezetőjében található utalás szerint az új irányelvek a világ nagy katalogizálási hagyományaira alapozódnak -  a hivatkozásban Cutter, Ranganathan és Lubetzky neve szerepel. A régi hagyományokra hivatkozva talán alapértelmezettnek gondolhatjuk azt, hogy a besorolási rekordoknak is köze lehet a kollokáció megvalósításához.A hozzáférési pontok funkciójáról a kereséssel kapcsolatos követelmények alapvető pontjait részletező szakaszban van szó (7. Foundations for 
Search Capabilities). „A hozzáférési pontok a bib
liográfiai rekord olyan elemei, amelyek lehetővé te
szik: 1) a bibliográfiai és egységesített besorolási re
kordok valamint a hozzájuk kapcsolódó bibliográfi
ai források megbízható keresését 2) a találati hal
maz szűkítését.” A keresés egységei között nemcsak az ellenőrzött, normalizált alakok szerepelnek, hanem bármilyen más, az adott körülmények lehetőségei között a hozzáférést biztosítani tudó egység vagy mód, pl.: kulcsszó, kifejezések, böngészés stb. Leszögezhetjük hát, hogy a kollokatív funkció, mint általánosabb szintű követelmény jelen van, de 
nem előre determinált, helyesebben, nem csak előre determinált módon. Ha szó van az irányelvekben találati halmazról akkor az csak valamiféle összegyűjtés eredménye lehet, -  a régi Hyde-i mód

szerrel -  a hozzáférési pontokon keresztül. Az eddigi szemléletben a kollokatív funkció az egységesített besorolási adatok révén valósult meg, szigorú rendezési szabályoknak, elmozdíthatatlan rendbe szedésnek alávetve. Az egységesített besorolási adatok -  A Frankfurti Alapelvekben -  most is a figyelem központjában vannak, de rendezésük nem eleve meghatározott: az esetenként megadott keresési ismérvek és azok kapcsolatainak függvényében változik. A hozzáférési pont önmagában nem tartalmaz az elrendezésre, az adat sorrendezésére vonatkozó preszuppozíciót. A kollokáció egyféle adattípus egységes szabályok szerinti egy pontba fókuszáló feladatköre inkább a többféle adattípus-elemek (ismérvek) változó igény szerinti kollokációra való 
alkalmassága vagy képessége irányába mozdul el.Az egységesített hozzáférési pontok köré csoportosított (régiesebben szólva: egy rendszó alá összegyűjtött) hasonló vagy összetartozó információk helyett a többféle hozzáférési pont (amelyek között 
kiemelt fontossága van az egységesített besorolá
si adatnak is) közvetítésével összegyűjtött infor
máció lép előtérbe.
Összefoglalás

A modern katalógusok egyik leghasznosabb vívmánya a hasonló vagy valamilyen közös vonásuk alapján összetartozó dokumentumok összegyűjtése egyetlen pontra: az egységesített besorolási adatok segítségével és a betűrend előre meghatározott helyére. A katalógusok ezzel egyidejűleg biztosították az egyedi kiadások, példányok azonosítását is.A XVII. században a Bodley könyvtár katalógusainak fejlődéstörténetén keresztül szemléletesen követhetők azok a folyamatok, amelyek e kollokatív 
célkitűzés megvalósulását elősegítették: a korábbi, középkori hagyományokat követő tematikai kategóriái osztályok szerint rendezett katalógusokat fölváltják a betűrendes, a szerzőket a vezetéknevük
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SS THOMAS HYDE (1674), DOMANOVSZKY (1974) ÉS A FRANKFURTI ALAPELVEK ... SSszerint besoroló katalógusok. A névváltozatok, álnevek, címek változatainak azonosításával, dokumentálásával, egy kiválasztott formához való csatolásával, kifinomult utalórendszer alakult ki. Különös érdeme volt ebben Thomas Hyde-nak, aki 1674-ben, a Bodley könyvtár nyomtatott katalógusának előszavában összefoglalta módszereit. Hyde adatformálási és adatkezelési módjának elemei megfeleltethetők a kortárs információszervezés egyes elemeivel, kumulatív módon beleépültek a legújabb katalogizálás-elméleti meghatározásokba.Az egységesített adatokról való gondolkodást nagyban meghatározta a katalogizálás tárgyáról, a műről való gondolkodás. A mű, mint entitás dokumentálásának csírái ugyancsak megtalálhatók Hyde- nál. Az 1900-as évek közepe táján, a nemzetközi egységesítést elősegítő, 1961-ben, Párizsban megfogalmazott katalogizálási irányelvek előkészítő munkája és az azt követő összefoglaló művek a Hyde-i vívmányokat egyetértőén egy folyamat kezdeteként értékelik. Domanovszky Ákos a legprecízebb megfogalmazását adja a katalógus funkcióinak és a mű fogalmának, de nem vonja össze a szerzők műveinek egybegyűjtése feladatkörét és a mű kiadásainak összefogását célul kitűző funciókat egy magasabb szintű kollokatív funkcióba. Domanovszky szabatos mű-fogalmát sokat idézik a 20. század végén az alapfunkciókat újrafogalmazó teoretikusok, mégpedig kifejezetten a kollokatív feladatokkal, a mű egyre inkább előtérbe kerülő bibliográfiai értelmezésével kapcsolatban.A millennium körül a posztmodernizmus hatása érezhető a mű fogalmának meghatározásában. Az ugyanazon szellemi tartalom sokféle megnyilvánulási formájának variálódása a közvetítő médiumokban a mű fogalmába bevonja annak társadalmi-kulturális kontextusát. A változatos mű-megnyilvánulásokkal, a felhasználói igények sajátosságaival, a katalogizálás környezetének megváltozásával számolva, az információszervezés irányelveit funkcionális modell segítségével határozták meg a Frank

furti Alapelvekben, 2003-ban. A hagyományos kollokációs elv nem kinyilatkoztatva, nem előre determinált entitások, expresszívumok, manifesztu- 
mok, attribútumok és egységek szerint, hanem preszuppozícióként van jelen. A kollokatív funkció az említett összetevők kapcsolatainak esetenkénti igény szerinti összegyűjtésében és megmutatásában valósul meg.
Utóhang

Talán a sors fintora, hogy a Bodley könyvtár katalógusai a XIX. és a XX. század folyamán nagymértékben elavultak. Személtetésképp: a könyvtár katalógusa a XIX. század közepén több mint 100 éves. Az 1738-as katalógust nyomtatták újra 1843- ban, 3 fólió kötet-ben, „ amely kinyitva ott állt a leg

nagyobb keleti ablakban a könyvtáros háta mö

g ö tt..” . A kurrens anyagot kézzel, ívekre írták, évtizedek múlva vaskos köteteket tettek ki ezek a kéziratos pótlások. A poszt-kéziratos korszak két évtizednyit még a XX. századba is belenyúlt.85A XX. század derekától több ízben is belefogtak a rekatalogizálásba, e célból egy saját szabályzatot szerkesztettek meg 1939-ben, de a szabálykészletet nem használták minden könyvtárban, a cédulakatalógusok igen változatos formában készültek. Az automatizálás csak 1983-ban indult meg a Bodley patinás épületében. Csak 1988 után csatlakoztak az angol-amerikai címleírási szabályzathoz, miután az túl volt már a második revízión is (Anglo American Cataloging Rules, AACR2). Részben a soká elzárkózó, nehézkes és konzervatív szemlélet, részben a bonyolult oxfordi egyetemi rendszer miatt (több mint 100 könyvtár tartozik az egyetemi rendszerhez) csak 1988-tól indult az osztott, integrált könyvtári rendszer és kezdődhetett meg a retrospektív feldolgozás86.
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88 DUDÁS ANIKÓ 88A XVII. századi Bodley-bibliotékáriusok előremutató vívmányainak misztériumát ez a tény még inkább növeli.A régi időkben magyar peregrinusok is látogatták a könyvtárat, neveik föltűnnek a könyvtár látogatókönyvében, a Liber Admissorum köteteiben. A XVII. század folyamán összesen 28 magyar írta be nevét a Bodley könyvtár állandó, vagy ideiglenes vendégkönyvébe, de ez a szám több is lehetett, mert nem mindenki jegyezte be magát a Liber Admissorumba.87 Egyikük-másikuk még könyvet is ajándékozott, a feljegyzések szerint így tett például Bakai Benedek, aki Pázmány Péter vitairatát, az 
Isteni igazságra vezérlő kalauzt hagyta hátra saját polémikus élű bejegyzéseivel. Járt itt ifjú korában hírneves emlékírónk, Bethlen Miklós is 1664-ben, majd később fia, Bethlen Mihály, 1694. február 17-én, s ez alkalommal nagyapja, Bethlen János Erdély történetéről írt művét ajándékozta az egyetemi könyvtárnak.88
Bethlen Mihály napló följegyzése csak néhány szóval, mégis kifejezően örökítette meg benyomásait a Bodley-könyvtárról és személyes találkozását az oxfordi főkönyvtárossal:

»Hyde Thomas bibliotékáriust... látogattyuk és 
felmegyünk amaz híres nagy bibliotékában, mely

nek könyvei megszámlálhatatlanok. Meggondolhat

ni, mely nagy legyen, a cathalogussa in folio ollyan 
nagy, mint a Váradi Biblia. Ezenkívül vadnak a sok 
manuscripták, mellyekkel is bővölködik. Fundátora 
ennek a bibliotékának Thomas Bodlejus Eques Aura

tus in initio hujus Saeculi. Ideajándékoztam a Nagy

apám Uram históriáját..” 89 „Bethlen János krónikája a Rerum Transylvanicarum Libri Quator mind a mai napig ott áll a Bodleian polcain, jelzete8oC.234 Art., őrlapján Bethlen Mihály latin ajánlá-
_  »90sa.

JEGYZETEK

1. A besorolási valamint az egységesített besorolási adatok és a további hozzájuk kapcsolódó fogalmak újabb magyar meghatározását ld: VA JD A , p. 186-190, RÁCZ, p. 281-289 és DUDÁS, p. 458-459.2. Proceedings...3. Ezek, a magyar fordítás szerint: 2.1 Megvan-e a könyvtárban egy bizonoys könyv.. . ;  2.2. a) egy bizonyos szerzőnek milyen művei és b) egy bizonyos műnek milyen kiadásai vannak meg a könyvtárban.4. POGÁNYNÉ (2001) Cuttertól a Párizsi Alapelvekig röviden összefoglalja a leíró katalógusok funkcióinak fejlődését.5. Többek között: W ILSON, BRUNT, SVENONIUS és mások. DOM AN OVSZKY Ákos a két funkciót a művek anyagi és szellemi vonatkozásában („könyv-egyed” -  „m ű” megtartja, elismeri a második funkció alatt tárgyalt két pont közös tulajdonságáról, hogy „a katalógus anyagának egy bizonyos szerves csoportosítását követeli meg” , „szervesen rendező bibliográfiai jellegű” Vö: D O M AN OVSZK Y (1964), p. 38, 42.Saját elméletét kialakítva viszont ezeket már különválasztja: a két alapfunkció helyett hármat emleget, a kollokatív szerepkörű feladatok “második” és “harmadik” hivatkozással szerepelnek. L. pl.: Function and objects of author and title cataloguing. Budapest : Akad. K ., 1974 és a többi kiadást. L. még: POGÁNYNÉ.6. Domanovszkynál, az előbb említett három.7. POGÁNYNÉ is említi, hogy Mauro GUERRINI olasz nyelven kiadta Domanovszky angol nyelven megírt, monografikus művét. így ennek a műnek a kiadásai: Budapest : Akad. K ., 1974; München : Verlag Dokumentation, 1975; Udine : Forum, 2001. Guerrinit tovább foglalkoztatja Domanovszky elmélete: az IFLA frankfurti katalogizálási konferenciájára a testületi szerzőkről szóló értekezésében szintén foglalkozik vele. Vö: GUERRINIhttp://www.ddb.de/news/pdf/papers_guerrini.pdfA jelentősebb, újabb hivatkozások közül említhetjük még W ILSONt, SM IRAGLIA tanulmányát és monográfiáját: The nature of “ a work” . Lanham ; London : The Scarecrow Press, 2001, valamint a CARPENTER- SVENONIUS forrás- kiadványt, amelyben Elaine Svenonius bevezető méltatásával Domanovszky Editor entries and the principles of
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cataloging c., eredetileg 1973-ban publikált cikkét (Libri 23 vo l, p. 307-330) újraközlik.8. A problémakörrel kapcsolatos szakirodalom igen gazdag és szerteágazó, többek között a bibliográfiában megadott BRUNT, SVENONIUS, SM IRAGLIA tanulmányok is foglalkoznak vele.9. Statement of international cataloguing principles.. .10. DOMANOVSZKY A leíró katalógus alapfeladatai c. tanulmányában (1964, p. 7.) a katalogizálást a szerszámkészítés metaforájával illeti.11. A Frankfurti Alapelvek-tervezete a hagyományos, cutteri katalógus funkciókat ötvözi az időközben elkészült FRBR-rel, és a Functional Requirements and Numbering for Authority Records (FRANAR) munkacsoport beszámolóival.12. GÖMÖRI (a)13. De a letéti példányok rendszeres katalogizálását csak 1843 után kezdték meg. RIJK p. 56 hivatkozása PHILIP, lan: The Bodleian library in the seventeenth and eighteenth centuries. Lyell lectures, Oxford, 1980-1981. Oxford Clarendon Press, 1983.14. BUN ETTp. 52.15. NORRIS p. 142.16. JAYNE p. 38., és FROST p. 248.17. JAYNE p. 34, figyelmeztet, téves lenne arra következtetni, hogy az egyes művek mellett megadott évszámok „művek” kiadásait jelentette volna, mert pusztán a kéziratok és nyomtatott könyvek közötti megkülönböztetést szolgálta ez az adat.18. Kihangsúlyozza ezt NORRIS, példákat közölve p. 147-148., 261 és FROST is.19. NORRIS p. 144.20. A főrészben pl. FRANCISCUS Petrarcha, FRANCISCI Tertij Cremensis vagy utaló is előfordul: IOAN Neomagus vide IOAN Nouiomagus, a függelék az invertált formákat tartalmazza: Neomagus Ioannes.A besorolási szokások keresztnévről vezetéknévre váltását ld. még bővebben STROUT: p. 254-275.21. DOM ANOVSZKY ezt a jelenséget mindjárt el is helyezi elméletében kiemelve, hogy a X V II. században „a hangsúly a műről az egyedi darabra, tehát a könyvnek a katalogizálására tevődik át.” (1964) p. 12-13.

22. RIJK p. 56.23. JAYNE p. 3624. FROST p. 249-250.25. FROST p. 262.26. SZÉLLÉ (1962) 2. köt. p. 8-9 az oxfordi bibliotékáriusok korszaknyitó adatformálási módjának kifejlődését a nyom- tatatás elterjedésével hozza összefüggésbe. Kiegészíti továbbá a betűrend kialakulásának eredetéről kialakult általános nézetet, miszerint a szakrendi elhelyezést tükröző katalógus szerzői indexéből alakult ki a betűrendes katalógus. A betűrend, mint fő rendezési elv kialakulhatott a középkorban szokásos szakrendi csoportokon belüli abc-s besorolásokból is. (1. köt. p. 66-69) FROST p. 252. szerint a Bodley könyvkatalógusok fejlődéstörténetében az 1605-ös katalógus betűrendes indexe tekinthető a későbbi formai rendezésre áttérő katalógusok elődjének.27. Az irodalomtörténet leginkább Omar Khajjam latinra fordításáért tartja számon. Hyde jelentős perzsa tanulmányokat is írt. A perzsák, médek és párthusok vallásáról írott munkájának 2. kiadását (Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis história, 1700, 2. kiad. 1760) Sinai Miklós, egykori oxfordi diák, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára igazgatója, későbbi püspök megvásárolta, a könyv Debrecenben ma is megtalálható Naszályi Szász János könyvtáros szénior bejegyzésével. Vö: FEKETE Csaba: Könyvtáros szénior. In: Magyar Könyvszemle. 118. évf. 2002. 2.szám p. 161-165.28. FROST adata p. 250.29. NORRIS p. 151. FROST p. 250, utal olyan forrásra (Macray, William Dunn: Annals of the Bodleian Library, Oxford, A .D . 1598-A.D. 1867. London : Rivingstons, 1868. p. 140) amely az 1738-as katalógus kiegészítésein dolgozó Thomas Hearne kétségeiről számol be annak kapcsán, hogy Hyde-nak a bevezető megírásán és a dedikáción kívül nem sok munka tulajdonítható az 1674-es katalógusban. Igaz-e ez az állítás vagy sem, nem tudni, Hyde előszava mindenesetre a problémák és megoldások elmélyült ismeretéről tesz tanúbizonyságot.30. PETTEE p. 277.31. FROST és NORRIS sok példát közöl32. FROST p. 251; hasonlóképpen RIJK p. 46.33. VERONA (1956) p. 23.
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34. RIJK p. 49-55. angol fordításban közzétette az 1674-es katalógusban publikált, eredetileg latin nyelvű Hyde-előszót, a részlet fordítását erre a szövegre alapoztam. További magyar nyelvű szövegközlés: SZÉLLÉ (1972) p. 42., Hyde előszavának egy rövidebb részletét tartalmazza35. A korábbi két katalógusban vegyesen voltak kéziratok és nyomtatott könyvek36. A példák FROST cikkéből valók37. RIJK p. 58. megjegyzi, hogy Hyde utalórendszere sokkal fejlettebb volt James-énál, James sokszor kettős tételfejet alkalmaz, pl. Aqianas és Thomas Aquinas alatt is van könyvleírás, és nem mindig kapcsolja össze az összetartozó dolgokat.38. HYDE előszavának szövege, RIJK p. 52., és Rijk jegyzete p. 58.39. RIJK fordításának alapján p. 52.40. Ezeket tekinthetjük mai értelemben vett formai (konvencionális, műfaji) rendszavaknak. Vö: VERONA (1962)41. FROST p. 257.42. FROST p. 250-251.43. The Bodleian library in the seventeenth century. Oxford, 1951 p. 20, VERONA (1962) hivatkozása p. 298, 31244. VERONA (1962) p. 298-299. Egy további adalék: a zürichi Catalogus librorum Bibliothecae Tigurinae. Tiguri, 1744. T. 1-2. összeállítója előszavában Hyde-ot állítja példaképének és igyekszik őt követni is a szerzők műveinek csoportosításában. VERONA (1959) p. 86.45. Vö. FROST p. 255-256.46. A kisebb teoretikus kitérőket tartalmazó eseménycentrikus-historikus tárgyalási! művektől eltekintettem.47. „Thomas Hyde, it seems to me, formulates the first principle of modern cataloging -  thet the cataloger should recognize and assemble literary units under a single caption.” PETTEE p. 278.48. PETTEE p. 278-279.49. PETTEE p. 281.50. VERONA (1959) p.82. Verona ebben a tanulmányában az egységesített cím bevezetésének szükségességét hangsúlyozza. A Párizsi Alapelvekben helyt kapott ez az adatelem.51. VERONA (1956)

52. VERONA (1962)53. Proceedings... és az idézett magyar fordítás 11.6. pontja. A magyar fordításban, 1962-ben egységesített megállapodásos rendszó, az M SZ 3440/1-83 fogalommeghatásozásaiban Megállapodásos cím (3.23. pont, „egységesített címként használt, a dokumentum (mű) műfaját, illetve gyűjteményes jellegét a bibiográfia, a katalógus,a dokumentációs szolgáltatás nyelvén megjelölő szó vagy kifejezés” ). Legújabb jelenlétét keresve a magyar szabályzatok között szóródást tapasztalunk: a H UN M A RC szabályzat 243-as hívójelű megállapodásos cím (csak név-főtétellel párosulhat, pl. Szerző. Művek / Versenyművek / Törvények stb.), ezenkívül a 655-ös hívószámú mezőnek is megfeleltethető: „Formai tárgyszó -  a dokumentum műfaja: A dokumentum műfajából képzett, a domumentum típusát meghatározó formai tárgyszó/formai deszkriptor, amelyet tárgyszójegy- zékbe/tezauruszba így minősítve fölvettek, vagy így minősítve használnak” A formai adatcsoport-kategóriából tehát részben átkerült a tárgyszó adatcsoportok közé.54. GESNER Bibliotheca Universalisa nem található az 1605-ös, sem az 1620-as katalógusokban, a Hyde-féle 1674-es kiadásban viszont fölbukkan. A természetszerűleg fölmerülő kérdésre, hogy Gesner ismert munkája hatással lehetett-e Jamesre, vagyis az alfabetikus fő rendezésmódra való radikális átváltás folyamatára -  nem állapítható meg az alapján, hogy a Bodley-gyűjteményben megvolt-e Gesner műve. A Bodley katalógusokból kikeresett információkért ezúton köszönöm William CLENNELL, és a kérést közvetítő Kati EVANS segítségét.55. Andrew M AUNSELL The first part of the catalogue of English printed books which concerneth such matters of divinitie. London, 1595. katalógusának előszavában összefoglalja módszerét az anonimuszok besorolásával kapcsolatban: vagy címük vagy valamilyen, hasonló, tartalmukat kifejező fogalomhoz sorolja Őket, vagy mindkettőhöz, ahogy könnyebb a megtalálásuk. V.ö: VERONA (1962) p. 297.56. Verona részletesen föltünteti az egyes formai rendszavak előfordulását is az egyes, X V II. századi Bodley-katalógusokban. Vö. VERON A (1962) p. 297.57. VERONA (1959) p. 82.58. FROST p. 262-265.59. OVIDIUS Metamorfózisának 16 kiadását felsoroló, Publius OVIDIUS szerzői főtétel Metamorphoses ... 1471 „főbejegyzése” alá sorolt latin, olasz, spanyol, angol stb. verzióit. FROST p. 259.
576 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 5.



SS THOMAS HYDE (1674), DOMANOVSZKY (1974) ÉS A FRANKFURTI ALAPELVEK ... SS

60. FROST p. 264-266.61. TAYLOR -  MOSCHER p. 13.62. Thomas James buzgó protestáns és filológus lévén, tervbe vette egy, az egyházatyák műveit tartalmazó kiadvány szerkesztését, amely mentes lett volna a római katolikus egyház által elismert pszeudoepigráfiáktól. Ezekről a művekről készített is egy szelektív, kronologikus rendbe állított katalógust, de tervét nem vitte végbe. TAYLOR és MOSCHER p. 51-53. e katalógus kapcsán fölfigyelt arra, hogy James a modern idézési szokásokra emlékeztető módon hivatkozik a forrásokra. Az addigi szokás a könyv, fejezet, bekezdés megjelölése volt, nála: csak a művet és az oldalszámot adja meg, a függelékben pedig betűrendes bibliográfiát mellékel.63. TAYLOR és M OSCHER könyve részletekbe menően föltárja e terület bibliográfiai történetét, számba veszi a X VII. századra vonatkozóan is a pszeudonimákat és anonimákat összegyűjtő kezdeményezéseket és eredményeket.64. Ibid. p. 16.65. FROST p. 265-266.66. A jezsuita ALEGAMBE, Philippe de: Bibliotheca Scriptorum Societas Jesu, 1642-ben kiadott bibliográfiájára. TAYLOR -  MOSCHER p. 106.67. Rijk tanulmánya Pettee 1934-es cikkének hiányosságait tárgyalja újra az azóta precizebb megfogalmazásokat felhasználva (mint pl. Verona, Domanovszky)68. RIJK p. 47-48.69. SVENONIUS p. 8.70. SM IRAGLIAp. 553-567.71. LUBETZKY, munkásságának kezdete óta, az 1940-es évektől fogva sokat foglalkozott a könyv-mű értelmezésének dichotómiájával. Legkiforrottabban 1969-ben összegzi ezzel kapcsolatos téziseit, amelynek rövid összefoglalása: A könyv mint materiális objektum, azaz olyan médium, amely intellektuális tartalmat közvetít, megtestesíti és reprezentálja a szellemi alkotást a mű fogalmával szemben, amely az anyagi megjelenéstől elvonatkoztatott tartalom. Általában azt mondják: „a könyv szerzője és címe” és nem azt, amiről valójában szó van: „a mű szerzője és a művet megtestesítő könyv címe” . A könyv a műnek „csak egyféle kiadása vagy reprezentációja, nem kizárólagos megvalósulása”, előfordulhat többféle közvetítő médián (nyomtatott könyv, hang, lemez, stb.), különféle fordításokban, átdolgozásokban, és sokszor nem ugyanolyan címmel jelenik meg (p. 270-271.). Lubetzky előrevetíti az egyes mű-reprezentá

ciók közötti kölcsönös összefüggések, a bibliográfiai kapcsolatok (bibliographical relations) feltárásának szükségét is.72. DOM ANOVSZKY (1964) p. 18-19., angol nyelvű könyvében (1974) p. 27 és passim73. DOM ANOVSZKY (1964) p. 13-14.74. Az angol kiadásban „preferred variant” , vö DOM ANOVSZKY (1974) p. 48.75. DOM ANOVSZKY (1964) p. 13.76. Angol könyvében is megerősíti ezeket az értékeléseket, a már említett funkciók sorszámozásának felcserélésével . DOM AN OVSZKY (1974) p. 47.77. DOM AN OVSZKY (1964) p. 32.78. Szinonimaként a „m ű” megjelölésére Domanovszky is átveszi az „irodalmi egység” kifejezést. Vö: DOM AN OVSZKY (1966) p. 18.79. Pierce BUTLER kifejezése a Bibliographical function of the library c. cikkében. In: Journal of cataloging and classification. 9 (1953)7 p. 3-11. SVENONIUS hivatkozása alapján p. 18. Butler természetesen, még nem a virtuális katalógusokkal összefüggésben használta ezt a kifejezést.80. SM IRAGLIA (2003) p. 563-564.81. FR B R p. 8-9.82. A „to locate” kifejezést az „adott szempont alapján megtalálja és azonosítsa” körülírással fordítottam, a továbbiakban csak a »megtalál és azonosít« kifejezést használom a locate szóra. Az FRBR-ből származó többi speciális folyamat (mű, kifejezési forma, megjelenési forma, egység) magyar megfelelőjét RÁCZ Ágnes terminológiájával használom p. 196.83. az orosz fordításból vett kiegészítés, vö: http://www.ddb.de/news/pdf/statement_russian.pdf84. SVENONIS kritikája az FRBR-t illeti, p. 17.85. HEANEY p. 142.86. BRÜNETT p. 52-55.87. GÖMÖRI (b) p. 191.88. GÖM ÖRI (a) p. 200-204.89. Bethlen Mihály útinaplójából, p. 92. A latin szövegrész jelentése a jegyzetekből: aranysarkantyús lovag a század elején90. GÖM ÖRI (b) uo.
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Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtárban

Monok István főigazgató 2004. június 10-i sajtótájékoztatójából idézzük:
„ A  magyar nemzeti könyvtárban 1959-ben alakult Könyvtártudományi és M ódszertani 
K özpontot 2000-ben szerveztük át Könyvtári Intézetté. A  kezdetektől fogva önálló 
könyvtárral rendelkezett, amely elsősorban könyvtártudományi jellegű folyóiratokat, 
könyveket és kisnyomtatványokat gyűjtött.
A z  O S Z K  a könyvtár tudományos arculatának erősítéséért tervbe vette egy Európai 
Könyvtörténeti Intézet megalakítását. Ezzel együtt merült fe l  egy európai könyvtörténeti 
speciális gyűjtemény kialakításának gondolata. A  legegyszerűbb útnak 
a könyvtártudományi gyűjtemény kibővítése kínálkozik, melynek lépései:© az O la sz  Köztársaság nagyvonalú ajándékaként nagyszámú, az itáliai könyvtörténet

re vonatkozó könyvet és egyéb kiadványt kapunk;© az O S Z K  állományában lévő könyvtörténeti kiadványok koncentrálása a tervezett 
szabadpolcos gyűjteménybe;© az európai országok hivatalai, kiadói és könyvtárai nagyobb mennyiségű könyvet 
ajánlottak fe l  a gyűjtemény gyarapítására;© az összegyűlt anyag tervezett pótlása vásárlással;© a kurrens anyag vásárlása, előfizetése sorozatokra, ill. folyóiratokra.''

A sajtótájékoztatón Prof. Francesco 
Sicilia úr az Olasz Köztársaság nevében 
átadta és a sajtónak is bemutatta a pármai 
Biblioteca Palatinaban őrzött corvina 
(Diomede Carafa D e institutione vivendi, 
G.G.III. 170.1654) digitális technikával 
készített hasonmás kiadását.
„ A z  új. digitális fo tó - és nyomda- 
technikát a kézműves könyvkötés 
antik gyakorlatával egyesítő 
facsimile visszahozta Magyarországra 
Aragóniái Beatrixnak, Corvin M átyás 
magyar király feleségének emlékét, 
aki oly sokat tett a reneszánsz 
szellemiségének magyarországi 
meghonosításáért." -  
olvasható a tájékoztatóban.
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2003. július 28-ától 30-áig a frankfurti Deutsche Bibliothek adott otthont az IFLA Katalogizálási Szekciója (IFLA Cataloguing Section) által rendezett és a Nemzeti Könyvtári Szekció (IFLA National Libraries Section), valamint az OCLC, a Swets Blackwell és a K. G. Saur kiadók által nagyvonalúan támogatott katalogizálási szakértők konferenciájának, az ÍME ICC-nek. Az európai nemzeti könyvtárak vezető katalogizálóit és szabályzatkészítőit hívták meg a rendezvényre, amelyen 28 európai ország 54 szakértője vett részt.Frankfurtban, a Deutsche Bibliothekben rendezték a tervek szerint az egész világra kiterjedő konferenciák közül az elsőt. A tárgyalások célja, hogy a katalogizálási alapelveket megtartva, amelyeket mindmáig „Párizsi Alapelvek” -ként ismerünk, bővítsük ki azokat, és vegyük figyelembe a mai és az eljövendő kor kihívásait és követelményeit. A
IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, 1st, Frankfurt, Germany, 2003
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szervezőmunkát Dr. Barbara B. Tillett, az IFLA Katalogizálási Szekciójának elnöke és munkatársai, 
Ann Huthwaite, Claudia Fabian, Renate Gömpel, 
Gunilla Jonsson és Monika Münnich végezték. Az eredményről Barbara B. Tillett, a 2003 augusztusában, Berlinben tartott éves IFLA konferencián számolt be. Ezt vettük figyelembe a magyar könyvtári közösség tájékoztatására szánt összefoglalóban.Mint azt Barbara B. Tillett Berlinben elmondta, 
Natalia Kasparova 2001-ben kezdeményezte, hogy 40 évvel a Párizsi Alapelvek megfogalmazása után, a webopac-ok korában nagyon is időszerű, hogy felülvizsgáljuk és a mai igényekhez igazítsuk azokat. A tervezőbizottság munkájában -  a felsoroltakon kívül -  részt vettek még Marie-France Plassard, az IFLA akkori UBCIM Programirodájának vezetője és Susanne Oehlschläger, a Deutsche Bibliothek szakértője.A találkozó célkitűzése az volt, hogy megosszuk és megbeszéljük egymással a világszerte használt, a katalogizálással és a besorolási rekordokkal kapcsolatos információkat és szokásokat, valamint, hogy előkészítsük egy egységes nemzetközi szabályzat megalkotását, ahogyan azt az 1961-es Párizsi Alapelvek megfogalmazásakor az akkori szakértők tették. A munka jóval a konferencián való személyes találkozást megelőzően kezdődött, és lényegében abból állt, hogy az Európában jelenleg használatos katalogizálási szabályzatok előírásait elektronikus levelekben, táblázatos formában pontról pontra összehasonlítottuk és egybevetettük a Párizsi Alapelvekben megfogalmazottakkal. így derült fény arra, hogy miben egyeznek meg, és miben különböznek egymástól a napi katalogizáló munkában használatos szabályok. Megpróbáltunk magyarázatot keresni az eltérések okaira. Arra törekedtünk, hogy együtt dolgozzunk ki egy új, összehangolt, a kor követelményeinek megfelelő, nemzetközileg is egységes szabályzatot megalapozó tervezetet, amely nemcsak a könyvtári katalogizálás céljaira alkalmas, hanem a levéltárak, múzeumok, szerzői jo

gokat kezelő szervezetek, szoftverfejlesztők és az internet-közösség számára is hasznos lehet.A fő témák, hasonlóan a párizsi konferencián napirenden levőkhöz, a következőkre terjedtek ki: a katalógus felépítése, a tételek fajtái, az egységesített besorolási adatok megválasztása, az egyszerzős művek és a testületi szerzős művek kezelése, mi legyen a többszerzős művekkel, a többkötetesekkel, a címük alapján besoroltakkal, beleértve az egységesített címet, a folytatódó kiadványokat, stb.18 ország szakértői válaszoltak rendszeresen a táblázatos formában feltett kérdésekre (közöttük Magyarország), ezeket folyamatosan egybeszerkesztették, így végül kiderült, hogy a besorolási adatok formája és a rendszavak tekintetében valamennyi szabályzat követi a Párizsi Alapelveket. Munkamódszerként elfogadtuk, hogy a konferencia első napján előadásokra, ajánlásokra, hozzászólásokra kerül sor, a második napon tematikus munkacsoportokban tárgyalunk a legfontosabb és legidőszerűbb problémákról, majd az utolsó napon körvonalazzuk az új ajánlásokat.A tanácskozást előkészítendő, értékes összefoglaló tanulmányok is készültek: John Byrumé1 az ISBD-ről, Patrick Le Boeufé2 az FRBR-ről3 és Barba
ra B. Tilletté4 a Nemzetközi Virtuális Besorolási Adatállományról.A konferencia első napján előadást hallottunk a tervezett új ajánlásokról, amelyeket többekkel együtt 
Monika Münich, Hans Popts, Charles Croissant fogalmaztak meg, és amelyeket a konferencia utolsó napján, a munkacsoportok eredményeinek fényében újra megvitattunk. A munkacsoportok vezetői beszámoltak az eredményekről, amelyek a válaszadók nyilatkozatainak összehasonlító elemzését foglalták össze a katalogizálás különböző területeiről. Ami az ISBD-ket illeti, egyetértettünk abban, hogy azok a nemzetközi leíró katalogizálás terén jelentős vívmánynak számítanak, mivel megkívánják, hogy az azonosítást lehetővé tévő információk a kézben lévő példányokról származzanak, mégpedig a leírás
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szabványos adatcsoportjaiban előírt központozással. Ezzel vált világszerte lehetővé a rekordok nyelvektől és írásrendszerektől független értelmezése.A második napon került sor a munkacsoportok tanácskozására, amelyek eredményeit, ajánlásait, a megoldásra váró problémákat a vezetők ismertették a többiekkel.@ Az első csoport a Személynevekkel foglalkozott. Vezetője Ann Huthwaite így foglalta össze a megbeszélés eredményét:Terminológiai kérdésként merült fel, hogy hogyan nevezzük a korábban egységesített névként meghatározott besorolási adatformát? Maradjon egységesített, vagy legyen „jóváhagyott” , „ellenőrzött” besorolási adat? A munkacsoport a „jóváhagyott” mellett foglalt állást (a magyar könyvtári szóhasználatban inkább a „szabványo- sított” -at vagy az „ellenőrzött” -et javaslom). A vita lényege abban áll, hogy „egységesített” -en a különböző nyelveken használt eltérő névformákat értenek, mivel nem lehetséges valamennyi nyelven ugyanazt a névalakot egységesítettként elfogadni a katalógushasználók eltérő nyelvi, írásrendszeri és kulturális hagyományai miatt. Párhuzamos névformák is lehetnek tehát szabványosak, jóváhagyótok, vagy más szóval ellenőrzöttek, amelyek egy nemzetközileg épített besorolási adatfájlban egymásnak megfeleltethetők. Kiindulópontként rendelkezésünkre áll az IFLA által ajánlott „Names of Persons” .A besorolási rekordok szerkezetére és az adatok forrására vonatkozóan megfogalmazták, hogy a forrást egy kötelező mezőben meg kell adni, és ha a személy neve több szóból áll, a rendszót annak az országnak a szabályai szerint kell megválasztani, ahová a személy tartozik, vagy ahol alkot (általában tartózkodik). A katalogizálási szabályoknak ki kell terjedniük a besorolási rekordokra, rekordállományokra.@ A másodikat, a Testületi Nevek munkacsoportját Clauda Fabian (Bayerische Staatsbibliothek) és Mauro Guerrini (Universitä di Firenze) vezet

te. Többek között a következő fő kérdésekkel foglalkoztak: mit nevezünk testületnek, hogyan lehet ezeket besorolási adatként meghatározni, (mi legyen a rendszó), mely esetben kell elsődleges besorolási adatként, azaz szerzőként testületet választani? Hogy világos legyen, miről is volt szó, fel kellett tenni a kérdést, hogy vajon le- het-e testületet megnevezni szerzőként, ha a testület neve személynév. Az FRBR 3.2.6. pontja alapján nem a személyek száma határozza meg, hogy egy egységként kezelünk-e egy szervezetet. Ha azonban egyének csoportja álnévként használ személynevet, azt nem testületi névként, hanem személynévként tanácsos kezelni. További tanulmányozást igényel a rendszavaknak (a szavak sorrendjének és számának) meghatározása.Igény van arra, hogy a szabályzatok készítői az AACR2 szabályain alapuló nemzetközi jegyzéket tartsanak fenn és karban a testületek neveiről. Természetesen, a munka módszeréről további vizsgálatokra és javaslatokra van szükség, mivel a testületi nevek egyaránt fontosak a leíró katalogizálás és a tartalmi feltárás szempontjából. A szabályzatban ki kell térni a testületek típusaira és azonosítóikra (kódjaikra), az alárendelt testületekre, illetve az utalóformákra.
Például:Mayor of the City of New York A német szabályok szerint a besorolási rekordban a rendszó a „New York” , utaló a „Mayor of the City of New York” . Az AACR2 és más szabályzatok szerint külön rekordot alkotnak a „New York. Mayor” számára. Az elfogadott javaslat szerint az alárendelt testület nem igényel önálló besorolási rekordot. A testület nevének megválasztása is szabályozást igényel. Közös javaslatként fogalmazták meg, hogy a szabványos besorolási adat (a besorolási rekordban megadott forma) az a név legyen, amelyen a testület önmagát következetesen azonosítja, és amelyen a leggyakrabban megnevezi magát dokumentumain. Ennek az alaknak a feltüntetése se-
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gíti leginkább a keresést és a rekordok nemzetközi cseréjét. A több nyelvet használó testületek esetében a nyelvi kód hozzáadása segíthet a gépi visszakeresésben. A testületi nevek használatában a szabályzat alkotásakor gondolni kell a főtételek besorolási adatául választott formák harmonizációjára, tekintettel a folytatódó dokumentumokra (időszaki kiadványokra), különösen a generikus címűekre, valamint az államhatalmi és a jogi művekre.© A harmadik munkacsoport, amelynek vezetői 
Gudrun Henze és Renate Gömpel voltak (a RAK Szakértői Csoport és a Deutsche Bibliothek részéről), az Időszakiság kérdését tárgyalta. Fő célként tűzték ki, hogy egyezségre jussanak abban a tekintetben, hogy mely esetekben van szükség új rekord készítésére, figyelembe véve az ISBD(CR)-nek a címváltozásra (új dokumentum, új kifejezési forma) vonatkozó előírásait. A kérdés lényege, hogy meg lehet-e különböztetni folytatódó dokumentumok esetében a kifejezési formát a megjelenési formától, és ha igen, mikor szükséges új rekord készítése. A katalogizálás napi gyakorlata során általában megjelenési formákat (kézben lévő dokumentumokat) írunk le. Kérdés, hogy folytatódó kiadványok esetében meg tudunk-e különböztetni egymástól műveket, kifejezési formákat és megjelenési formákat. Ezzel kapcsolatban a következő, megoldásra váró kérdések merültek fel:-  alkalmazhatók-e az FRBR meghatározásai a folytatódó kiadványok esetében;-  a forrást a példánnyal egyenértékű kifejezésként használjuk-e;-  a „mű” azonosítót az FRBR-nek megfelelően vagy másképpen lehet-e értelmezni;-  az egységesített (szabványosított) hozzáférési pont helyett bevezessük-e az „ellenőrzött” hozzáférési pont kifejezést;-  a kulcscímnek hozzáférési pontnak kell-e lennie;-  a kulcscímben a testületi nevet a leírt példányon szereplő formában kell-e megadni;

-  a kulcscím lesz-e az ISST (International Standard Serial Title =  Folytatódó Kiadvány Nemzetközi Szabványos Címe), és egyáltalán, folytatódik-e ez a projekt?© A negyedik csoport a Többrészes dokumentu
mok leírásának (rekordjainak) kéréseivel foglalkozott, Gunilla Jonssonm k , a Svéd Nemzeti Könyvtár képviselőjének vezetésével. Kísérletet tettek arra, hogy meghatározzák a több részben kiadott (megjelentetett) monografikus kiadványokat. A vizsgált kérdések kapcsán a következőkkel foglalkoztak:-  hogyan kell kezelni a több művet tartalmazó, befejezett és több fizikai egységben közreadott megjelenési formákat;-  milyen ajánlások megfogalmazására van szükség a rekordcsere elősegítésére;-  külön rekordot kell készíteni azoknak az önálló műveknek a leírására, amelyek önálló fizikai egységben jelennek meg;-  ami a hierarchikus leírások szintjeinek számát illeti, erre azért nem tudnak ajánlást megfogalmazni, mivel a megoldás az alkalmazott számítógépes rendszerektől függ.

A részdokumentumok problematikájaAz egyes könyvtárak esetében rendkívül nagyok a különbségek, mind a lehetőségek (van-e kapacitás és ad-e megoldást a rendszer a részdokumentumok feldolgozására), mind a használói igények tekintetében. Éppen ezért, a használók számára világossá kell tenni, hogy mit várhatnak az adott katalógustól.Azoknál a bibliográfiai intézményeknél, amelyeknél lehetőség van részdokumentumok katalogizálására, kívánatos lenne olyan kiadványtípusokra koncentrálni, amelyeknek a tartalma más módon nem kereshető.Arra szeretnék ösztönözni az IFLA Katalogizálási Szekcióját, hogy vizsgálja meg a kiadókkal a bibliográfiai adatok szolgáltatásában való együttműködés lehetőségét on-line környezetben.
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A könyvtári közösség az indexelő szolgáltatásokra és a kiadókra támaszkodik a részdokumentumok leírásának ellátásában.
A többszörös kifejezési formák kérdéseAzokra a folyamatos projektekre és tanulmányokra hivatkozunk, amelyek a kifejezési formák rekordjainak természetét kívánják pontosítani. Előzetes következtetésünk, hogy a kifejezési forma rekordja egyfajta egységes rekord, amelyet szükség szerint kell megszerkeszteni.Ami a kifejezési formák azonosítását illeti, egyetértünk abban, hogy a könyvtárak feladata csak a kézzelfogható megjelenési formák nyilvántartása.
A többszörös megjelenési formák kérdéseAzzal az alapelvvel, hogy külön rekord készüljön a különböző megjelenési formákról, mindnyájan egyetértünk. Ugyanakkor, lehetőséget kell adni az eredeti forma (amelyből a megjelenési forma származik) szurrogátum rekordjának regisztrálására.
© Az ötödik munkacsoport az Egységesített címe
ket és Az információhordozó általános megne
vezését (GMD = General material designation)tárgyalta a kifejezési formák szintjén Monika 
Münnich (Universitätsbibliothek Heidelberg) és Hans Popst (Bayerische Beamtenfachhochschule) vezetésével.Az egységesített cím koncepcióinak megértéséhez az alábbi pontokat felsoroló kísérő dokumentum készült:1. Az egységesített cím célja:a. Egybegyűjtésb. Megkülönböztetésc. Hivatkozásd. Fájlok szervezése.2. Az egységesített cím megválasztásának a következőkön kell alapulnia:-  Az első eredeti nyelvű kifejezési forma;-  Anonim klasszikusok esetében az IFLA „List of anonymous classics” jegyzéke, amelynek

1. Európára vonatkozó része 2003-ban lesz elérhető;-  A görög, latin és bizánci klasszikusok esetében: az adott nemzet nyelvén használatos vagy a latin nyelvű forma;-  Szent könyvek esetében általában az adott katalógus nyelvének megfelelő forma a következő kivételekkel:-  Egész/rész kapcsolatokra a Biblia esetében például szabványos megoldást kell követni, amelyre két megoldás is kínálkozik: vagy mindig az egészből indulunk ki, hozzákapcsolva a hierarchikus részeket, vagy az egyes részek címeit választjuk, pl. „Evangélium” .3. A zeneművek egységesített címének megállapítására az IFLA Katalogizálási Szekciójának önálló munkacsoportot kell kijelölnie, amely azt vizsgálja, hogy az egységesített címeket a zenemű típusának többes számban lévő alakjáról egyes számú alakra kell-e cserélni, például: „szimfónia” a „szimfóniák” helyett, ugyanígy az olyan inverz kifejezések helyett, mint „versenymű, zongora és zenekar” vagy „kvartett, vonós” a „zongoraverseny” , „vonósnégyes” kifejezéseket kell-e használni. A munkacsoportnak kapcsolatba kell lépnie az IAML (International Association of Music Librarians) munkacsoportjával.
Az információhordozó általános megneve
zése

1. Használata a kifejezési forma szintjén:Alapos megfontolást követően a csoport úgy döntött, hogy a kifejezés formájára/módjára vonatkozó megnevezés gyakran hasznos információ, ezért megtartását javasolta. Az alkalmazás szempontjából két jegyzéket hasonlított össze, az egyik az FRBR-ben szereplő, a másikat Tom Delsey állította össze, amely a jelenlegi AACR 1. részében szereplők helyett léphet érvénybe.Az FRBR-ben szereplő kifejezések: alfanumerikus dokumentum, zenei dokumentum,
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koreográfia,hangdokumentum,állókép,mozgókép,háromdimenziós objektum, a fentiek kombinációja.Tom Delsey jegyzéke: szöveg, kotta,kartográfiai dokumentum,grafikus dokumentum,háromdimenziós forrás,hangfelvétel,mozgókép,adatok,szoftver,vegyes tartalmú forrás.A munkacsoport egyik jegyzéket sem találta teljesen kielégítőnek, de általános szinten mindkettő' használható.
2. Használata a kifejezési forma szintjén:A munkacsoport meg van gyó'zó'dve arról, hogy az információhordozók megnevezésére szükség van, és azokat szembetűnő' helyen kell megjeleníteni. Azt is megállapította, hogy mód van ezeknek a megnevezéseknek számítógéppel is értelmezhető', kódolt formában való megadására, valamint a kifejezéseknek a bibliográfiai leírásokban való megjelenítésére.
Az ajánlások tervezete

A tanácskozás utolsó napján a résztvevők megvitatták az ajánlások tervezetét. Természetesen akkor még csak nyers szöveg készült el, amit azután hónapokig köröztek és vitattak, kiegészítettek, módosítottak elektronikus formában mindaddig, amíg meg nem állapodtak egy mindenki számára elfogadható szövegezésben. Ez a szöveg 2003. decem

ber 19-ére készült el, akkor kapták meg a résztvevők angol nyelven. Ezután kezdődött fordításuk nemzeti nyelvekre és közzétételük az IFLA honlapján, ahol ma már számos nyelven, többek között magyarul is olvasható. Az ajánlások tervezetét szójegyzék és meghatározások egészítik ki, de ennek végső változata még nem készült el. Az IFLA Katalogizálási Szekciója tervbe vette a katalogizálási kifejezések többnyelvű szótárának kidolgozását is, amely segítséget jelent majd a közös és azonos értelmezésben, becenevet is kapott: MulDiCat lesz.A frankfurti találkozót további regionális találkozók követik majd (2004 Buenos Aires, Közép- és Dél-Amerika, 2005 Közel-Kelet, később meghatározott helyen, 2006 Szöul, Ázsia, 2007 Durban, Dél-Afrika és Afrika) és csak ezek után, legkorábban négy év elteltével, ha az ottani szakértők is megvitatatták és alakították a tervezetet, kerül világszerte elfogadottá és válik a megálmodott egységes nemzetközi szabályzat alapjává.Az eddig elkészült valamennyi összefoglaló, beszámoló, tanulmány és maga a „Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekróT, rövid nevén „Frankfurti Alapelvek Tervezet” a következő URL- en férhető hozzá:http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm A következőkben a Frankfurti Ajánlások Tervezet magyar fordítását olvashatják. A fordítás ellenőrzéséért és pontosításáért köszönetét mondok Fügedi 
Péternének, az Országos Széchényi Könyvtár ny. főosztályvezetőjének és Rácz Ágnesnek, a Könyvtári Intézet könyvtártudományi szakkönyvtára vezetőjének.
Jegyzetek

1. Byrum, John D. Jr.: IFLA’s ISBD programme: purpose, process, and prospects2. Le Boeuf, Patrick: Brave new FRBR world3. Functional requirements of bibliographic records4. Tillett, Barbara: Virtual International Authority File
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Nyilatkozat a nemzetközi 
katalogizálási alapelvekröl

Az IFLA szakértők 1. Tanácskozása á lta l 
elfogadott tervezet a Nemzetközi 
Katalogizálási Szabályzatról 
2003 Frankfurt, Németország

A „Statement of International Cataloguing Principles" 
magyar fordítása

Bevezetés

Az International Conference on Cataloguing Principles 1961-ben hagyta jóvá azokat a katalogizálási alapelveket, amelyek „Párizsi Alapelvek” -ként váltak közismertté. Fő célkitűzését, a katalogizálás nemzetközi szabványosításának megalapozását, természetesen elérte: az azóta világszerte kidolgozott katalogizálási szabályzatok többsége pontosan vagy legalább nagymértékben követte az alapelveket.Több mint negyven év elteltével, még inkább kívánatos a közös katalogizálási alapelvekben való megállapodás, mivel a katalogizálók és ügyfeleik világszerte OPAC-okat (Online Public Access Catalogue

=  nyilvánosan hozzáférhető' on-line katalógus) használnak. Most, a 21. század küszöbén az IFLA erőfeszítést tett, hogy a „Párizsi Alapelvek” -et az on-line könyvtári katalógusok és hasonlók kívánalmaihoz igazítsa. E célkitűzések közül az első a katalógushasználók kényelmének szolgálata.Ezek az új alapelvek kiegészítik a „Párizsi Alapel- vek”-et és kiterjesztik azokat a csak szöveges művektől kezdve valamennyi dokumentumtípusra, valamint a tétel megválasztásától és formájától kezdve a könyvtári katalógusokban használt bibliográfiai és besorolási rekordokig minden szempontot figyelembe vesznek.
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 3. 587



A tervezet alapelvei a következőket foglalják magukba:1. Alkalmazási terület2. Entitások, ismérvek és kapcsolatok3. A katalógus funkciói4. Bibliográfiai leírás5. Hozzáférési pontok6. Besorolási rekordok7. A keresési lehetőségek alapjaiEzek az új alapelvek a világ jelentős katalogizálási hagyományaira1, valamint két IFLA dokumentumban -  „Bibliográfiai rekordok funkcionális követelményei” (Functional Requirements o f Bibliographic 
Records, FRBR) és „Besorolási rekordok funkcionális követelményei és számozása” (Functional 
Requirements and Numbering o f Authority Records, 
FR A N A R ) -  leírt koncepcionális modellekre épülnek, amelyek kiterjesztik a „Párizsi Alapelvek” -et a tartalmi feltárás területére.Ezek az alapelvek remélhetőleg növelik majd a bibliográfiai és besorolási adatok nemzetközi cseréjét (közös használatát), és támogatják a nemzetközi katalogizálási szabályzat kidolgozására irányuló törekvéseket.
1. Alkalmazási terület

Az itt lefektetett alapelveket azzal a szándékkal fogalmazták meg, hogy útmutatóul szolgáljanak katalogizálási szabályzatok kidolgozásához. Bibliográfiai és besorolási rekordokra, valamint jelenlegi könyvtári katalógusokra vonatkoznak. Az alapelvek könyvtárak, levéltárak, múzeumok és más közösségek által létrehozott bibliográfiákra és adatfájlokra egyaránt alkalmazhatók.Az a céljuk, hogy következetes szemléletet nyújtsanak a leíró és a tartalmi katalogizáláshoz a bibliográfiai források minden fajtája számára.

A katalogizálási szabályzat összeállításához a legfontosabb alapelv a katalógus használóinak való megfelelés kell, hogy legyen.
2. Entitások, ismérvek és kap

csolatok

2.1. Entitások a bibliográfiai rekordokbanA bibliográfiai rekordok elkészítésénél a szellemi vagy művészi alkotásokat tartalmazó alábbi entitásokat kell figyelembe venni:MűKifejezési forma Megjelenési forma Példány2
2.1.1. A bibliográfiai rekordoknak tükrözniük kell a megjelenési formák típusait. Ezek a megjelenési formák lehetnek: gyűjteményes művek, egyedi művek vagy egy bizonyos mű részei. A megjelenési formák egy vagy több fizikai egységből állhatnak. Általában minden egyes fizikai formáról (minden egyes megjelenési formáról) külön bibliográfiai rekordot kell készíteni.
2.2. A besorolási rekordok entitásai A besorolási rekordoknak szabványos formában kell közölniük legalább a személyek, családok, testületek3 neveit és a tárgyszavakat. A művek tárgyául szolgáló entitás lehet:MűKifejezési formaMegjelenési formaPéldánySzemélyCsaládTestületFogalomObjektumEseményHely4
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2.3. IsmérvekAz egyes entitásokat azonosító ismérveket mind a bibliográfiai, mind a besorolási rekordokban adatelemekként kell használni.
2.4. KapcsolatokAz entitások közötti lényeges bibliográfiai kapcsolatokat a katalógusban felismerhetővé kell tenni.
3. A katalógus funkciói5A katalógus funkcióinak lehetővé kell tenniük, hogy a használó:
3.1. a tényleges vagy virtuális gyűjteményben -  a keresés eredményeként -  megtaláljaa bibliográfiai forrásokat azok ismérvei vagy kapcsolatai alapján, mégpedig:
3.1.1. egyetlen információforrást
3.1.2. az összes összetartozó információforrást, ha azok:-  ugyanarra műre,-  ugyanarra a kifejezési formára,-  azonos megjelenési formára vonatkoznak, továbbá-  egy adott személy, család vagy testület valamennyi művét és azok kifejezési formáit,-  egy adott tárgyról szóló valamennyi információforrást,-  rendszerint a keresés korlátozására szolgáló kritériumok (pl. a nyelv, a megjelenési ország, a kiadás dátuma, a fizikai formátum) valamelyikével meghatározott összes információforrást.Elfogadott tény, hogy gazdasági megszorítások miatt néhány könyvtári katalógusban nem szerepelnek a gyűjteményes műveket alkotó egyedi művek és az egyedi művek részeinek rekordjai.
3.2. azonosítsa a bibliográfiai forrást vagy személyt (azaz, erősítse meg, hogy a rekordban leírt entitás megfelel a keresettnek, vagy különböztessen meg két vagy több, egymáshoz hasonló entitást);

3.3. válassza ki azt a bibliográfiai forrást, amely megfelel a használó igényeinek (azaz, találja meg a használó követelményeivel a tartalom, a fizikai forma stb. tekintetében megegyező információforrást, vagy vesse el azt, amely nem felel meg a használó elvárásainak);3.4. szerezze meg a leírt példányt vagy biztosít
son ahhoz hozzáférést (azaz, gondoskodjon olyan információkról, amelyek lehetővé teszik, hogy a használó beszerezze a példányt vásárlás, kölcsönzés stb. útján, vagy on-line kapcsolaton keresztül elektronikusan férjen ahhoz hozzá); vagy hogy megvegyen, illetve megkapjon egy besorolási vagy bibliográfiai rekordot;
3.5. navigáljon a katalógusban (azaz, szabadon közlekedjen a logikusan elrendezett bibliográfiai információk és megjelenítésük áttekinthető útjain, beleértve a művek, kifejezési formák, megjelenési formák és példányok közötti kapcsolatok bemutatását).
4. A bibliográfiai leírás

4.1. A bibliográfiai rekord leíró részének nemzetközileg elfogadott szabványon kell alapulnia.64.2. A katalógus vagy bibliográfiai fájl céljaitól függően a bibliográfiai leírások a teljesség szintjei tekintetében különbözőek lehetnek.
5. Hozzáférési pontok

5.1. ÁltalábanA bibliográfiai és besorolási rekordok keresésére szolgáló hozzáférési pontok szabályozásánál az általános alapelveket kell követni (lásd 1. Alkalmazási 
terület). A hozzáférési pontok lehetnek ellenőrzöttek vagy ellenőrizetlenek.A nem szabványosított hozzáférési pontok olyan jellemzők lehetnek, mint pl. a megjelenési formán

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 5. 589



szereplő főcím vagy valamely hozzárendelt, illetve a bibliográfiai rekordban bárhol található kulcsszavak.Szabvány alapján megalkotandó hozzáférési pontok biztosítják az információforrások halmazának megtalálásához szükséges konzisztenciát. Ezeket a szabványos formákat (más néven „egységesített besorolási adatokat” ) besorolási rekordokban kell rögzíteni, az utalókként használt eltérő formákkal együtt.
5.1.1. A hozzáférési pontok megválasztása5.1.1.1. A bibliográfiai rekord hozzáférési pontjai: a művek és a kifejezési formák címei (ellenőrzött formában) a megjelenési formák címei (általában ellenőrizetlen formában), valamint a művek létrehozóinak nevei ellenőrzött formában.A testületeknek mint létrehozóknak az esete azokra a művekre korlátozódik, amelyek természetüknél fogva szükségképpen a testület kollektív elgondolásának vagy tevékenységének a kifejezési formái, még abban az esetben is, ha egy, a testület tisztviselői minőségében lévő vagy szolgálatában álló személy jegyezte, vagy ha a cím szövegezése és a mű jellege együttesen és világosan arra utal, hogy a mű tartalmáért a testület kollektiven felelős.A bibliográfiai rekord további hozzáférési pontjai mindazok a szabványos formában leírt személynevek, családnevek, testületi nevek és tárgyszavak, amelyek a bibliográfiai forrás megtalálásához, azonosításához és kiválasztásához fontosak.
5.1.1.2. A besorolási rekord hozzáférési pontjai: az entitás nevének egységesített formája, valamint az attól eltérő névformák. További hozzáférési pontok lehetnek az entitáson ténylegesen szereplő nevekhez valamiképp kapcsolt más nevek.
5.1.2. Egységesített besorolási adatokAz entitás egységesített besorolási adatának annak a névnek kell lennie, amely az entitást következetes módon azonosítja, vagy azért, mert túlnyomórészt ez a név található a megjelenési formákon, vagy azért, mert a katalógus használóinak körében ez az

általánosan elfogadott név (például „a bibliográfiai gyakorlatban használt név” ).Ha több entitásnak azonos neve van, az azonosíthatóság érdekében a névhez további jellemzőket, (kiegészítő adatokat) kell rendelni.
5.1.3. NyelvA különböző nyelveken előforduló nevek esetében besorolási adatként azt kell előnyben részesíteni, amely a kifejezési forma eredeti nyelvű és írásrendszerű megjelenési formáján alapul. Ha azonban az eredeti nyelv és írásrendszer az adott katalógusban nem használatos, a besorolási adat lehet a megjelenési formákon vagy a kézikönyvekben található, vagy pedig egy, a katalógus használói számára leginkább megfelelő nyelvű és írásrendszerű névalak. Amennyire ez lehetséges, az eredeti nyelvű és írás- rendszerű névalakhoz való hozzáférést vagy egységesített besorolási adatként vagy utalóként biztosítani kell. Ha transzliterációra van szükség, a megfelelő nemzetközi átírási szabvány előírásait kell követni.
5.2. Személynevek formái5.2.1. Ha a személynév több szóból áll, a rendszót a szerző állampolgárságának megfelelő ország hagyományai szerint kell megválasztani, vagy
5.2.2. ha az állampolgárságnak megfelelő ország nem állapítható meg, annak az országnak a név- használatát kell figyelembe venni, ahol a személy általában tartózkodik, vagy
5.2.3. ha ez sem lehetséges, a rendszót annak a nyelvnek a szabályai szerint kell megállapítani, amelyet a személy általában használ, ahogyan az a megjelenési formákon vagy az egyetemes referensz forrásokban található.
5.3. A családnevek formái
5.3.1. Ha a családnév több szóból áll, a rendszót annak az országnak a hagyományai szerint kell meghatározni, amely ezzel a családdal leginkább összekapcsolódik vagy
5.3.2. ha a családnak a neve nem kapcsolódik egy országhoz, a rendszót annak a nyelvnek a szabályai
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szerint kell megállapítani, amelyet a család általában használ, ahogyan az a megjelenési formákon vagy az egyetemes referensz forrásokban található.
5.4. A testületek névformái5.4.1. A hitelesség érdekében az egységesített besorolási névnek tartalmaznia kell az érintett terület aktuálisan használt formáját, azon a nyelven és abban az írásrendszerben, amely a katalógus használóinak leginkább megfelel.5.4.2. Ha a testület egymást követő időszakokban olyan különböző neveket használt, amelyek nem minősülnek egyazon név jelentéktelen változatainak, minden lényegesen megváltozott nevet új entitásnak kell tekinteni és a megfelelő egységesített besorolási rekordokat „lásd még” (előbb/ utóbb) magyarázatos utalókkal kell összekötni.
5.5. Az egységesített címek formáiAz egységesített cím lehet önmagában megkülönböztető cím, vagy lehet név és cím együttese, vagy lehet olyan cím, amely csak kiegészítő adatokkal (pl. testületi név, helységnév, nyelv, dátum) válhat megkülönböztető címmé.5.5.1. Az egységesített cím vagy a mű megjelenési formáin leggyakrabban előforduló cím. Bizonyos meghatározott esetekben a besorolási adat megválasztásánál az eredeti címmel szemben előnyben kell részesíteni a katalógus nyelvén és írásrendszerében használatos címet.
6. Besorolási rekordok

6.1. Besorolási rekordokat kell készíteni a hozzáférési pontokként használt egységesített megnevezések és az utalók ellenőrzéséhez az olyan entitások esetében, mint a személyek, családok, testületek, művek, kifejezési formák, megjelenési formák, példányok, fogalmak, objektumok, események és helyek.6.2. Ha egy személy, család vagy testület több különböző névformát használ, közülük -  minden

megkülönböztethető szereplő („distinct persona” ) számára -  egyetlen névforma az egységesített besorolási adat. Ha egy műnek eltérő címei vannak, egy címet kell kiválasztani egységesített címként.
7. A keresési lehetőségek alapjai

7.1. Keresés és megtalálásA bibliográfiai rekordok hozzáférési pontjai azok az elemek, amelyek biztosítják 1) a bibliográfiai és besorolási rekordok, valamint a hozzájuk kapcsolt bibliográfiai források megbízható keresését és 2) behatárolják a keresési eredményeket.
7.1.1. KeresőeszközökA neveket, címeket és tárgyakat kereshetővé és hozzáférhetővé kell tenni, az adott könyvtári katalógusban vagy bibliográfiai adatállományban rendelkezésre álló bármely eszköz segítségével, például a nevek teljes formája szerint, kulcsszavak szerint, kifejezések szerint, csonkolt forma szerint stb.
7.1.2. A nélkülözhetetlen hozzáférési pontok azok, amelyek a bibliográfiai vagy besorolási rekordokban lévő entitások fő ismérvein és ezek kapcsolatain alapulnak.7.1.2. L  A bibliográfiai rekordok nélkülözhetetlen hozzáférési pontjai a következők:-  a szellemi tartalom alkotójának neve vagy ha több ilyen van, közülük az elsőé,-  a megjelenési forma főcíme vagy a főcímet helyettesítő címe,-  a megjelenés vagy a közreadás éve(i),-  a mű/kifejezési forma egységesített címe,-  tárgyszavak,-  szakjelzetek,-  a leírt entitás szabványos azonosító szá- mai/jelei és kulcscímei.
7.1.2.2. A besorolási rekordok nélkülözhetetlen hozzáférési pontjai a következők:-  az entitás egységesített neve vagy címe,-  az entitás ettől eltérő névformái és címei.
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7.1.3. További hozzáférési pontokA bibliográfiai leírás vagy a besorolási rekord más területeiről származó attribútumok tetszés szerinti hozzáférési pontokként szolgálhatnak, vagy lehetnek szűrő és behatároló eszközök, amikor a keresés nagyszámú rekord között történik. A bibliográfiai rekordokban lévő ilyen attribútumok (amelyek továbbiakra is kiterjeszthetők) a következők:-  az első létrehozón kívüli további létrehozók nevei,-  más, nem létrehozói funkcióban megnevezett előadók, személyek, családok vagy testületek nevei,-  párhuzamos címek, szalagcímek stb.,-  sorozatok egységesített címe,-  bibliográfiai rekordazonosítók,-  nyelv,-  kiadási ország,-  fizikai hordozó.A besorolási rekordokban lévő ilyen attribútumok (amelyek továbbiakra is kiterjeszthetők) a következők:-  kapcsolódó entitások nevei vagy címei,-  besorolási rekordazonosítók.
Függelék

Katalogizálási szabályzatok kidolgozá
sának céljaiVan néhány, a katalogizálási szabályzatok megszerkesztését vezérlő cél7. Rangsorban az első a használó kényelme.

-  A  katalógushasználó kényelme. A használó figyelembevételével kell döntéseket hozni a-  leírások és a hozzáférésükhöz választott ellenőrzött nevek elkészítése során.
-  Közös használat. A leírásokban és hozzáférési pontokban használt szabványos

-  szavaknak/kifejezéseknek összhangban kell lenniük azokkal, amelyek a használók többségének megfelelnek.
-  Feltüntetés. A leírásokban és a hozzáférésükhöz választott nevek ellenőrzött formáiban az-  entitásoknak ugyanazon kell alapulniuk, amelyen egy entitás önmagát leírja.
-  Pontosság. A leírt entitást hitelesen (megbízhatóan) kell ábrázolni.
-  Szükséges és elégséges mérték. Csak azokat a leíró elemeket és az ellenőrzött nevek hozzáférési pontjait kell megadni, amelyek a használók igényeit kielégítik, és amelyek az entitás azonosításához nélkülözhetetlenek.
-  Gazdaságosság. Ha a cél elérésére különböző megoldások vannak, a leginkább gazdaságos megoldást kell előnyben részesíteni (azaz, a legolcsóbbat vagy a legegyszerűbbet).
-  Szabványosítás. A leírásokat és a hozzáférési pontok létrehozását a lehetséges mértékig és szintig szabványosítani kell. Ez nagyobb konzisztenciát tesz lehetővé, következésképpen nő a bibliográfiai és a besorolási rekordok megosztásának lehetősége.
-  Integráció. Valamennyi dokumentumtípus leírásainak és az entitások ellenőrzött névformáinak a lehetséges mértékig közös szabály- rendszeren kell alapulniuk.A katalogizálási szabvány előírásainak
-  indokolhatóknak és nem önkényesnek kell lenniük.Tudomásul vesszük, hogy olykor e célok talán ellentmondanak egymásnak, és hogy indokolható, praktikus megoldást kell elfogadnunk.[Ami a tezauruszokat illeti, ezekre más célok is érvényesek, amelyeket ez a nyilatkozat még nem tartalmaz.]
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Jegyzetek

1. Cutter, Charles A.: Rules for a dictionary catalog. 4th ed., rewritten. Washington, D.C.: Government Printing office. 1904,Ranganathan, S.R.: Heading and canons. Madras [India]: S. Viswanathan, 1955, ésLubetzky, Seymour: Principles of Cataloging. Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging. Los Angeles, Calif.: University of California, Institute of Library Research, 1969.2. Az FRBR/FRANAR modellben leírt entitások első csoportja a mű, a kifejezési forma, a megjelenési forma és a példány.3. Az FRBR/FRANAR modellben leírt entitások második csoportjába tartoznak a személyek, a családok és a testületek.

4. Az FRBR/FRANAR modellben leírt entitások harmadik csoportja a fogalom, a tárgy, az esemény és a hely. [Megjegyzés: További entitások meghatározására is sor kerülhet a jövőben, mint amilyenek a FRANAR-ban a védjegyek, azonosítók (ezek bekerülhetnek a FRANAR jelentés „véglegesítése” után.)]5. A 3.1.-3.5. szakaszok Svenonius, Elaine. The intellectual foundation of information organization c. művén alapulnak. Cambridge, MA: M IT Press, 2000. ISBN 0-262- 19433-36. A könyvtári közösség számára ezek a Nemzetközi Szabványos Bibliográfiai Leírás szabványai (International Standard Bibliographic Descriptions).7. A bibliográfiai szakirodalmon alapul, különösen Ranganathanén és Leibnizén, ahogyan Svenonius, E. azt leírta a The Intellectual Foundation of Information Orga- nization-ban, Cambridge, Mass.: M IT Press, 2000, p. 68.

Az ím e  ICC (IFLA Meeting of Experts on an  
international Cataloguing Code) á lta l 
a 2004. április 2-ig érkezett észrevételekre  
alapozott Jegyzék

Ez a szójegyzék azokat a kifejezéseket tartalmazza, amelyek a Frankfurtban 
tervezetként elfogadott dokumentumban speciális (nem a szokásos szótá
ri) jelentéssel szerepelnek.

Ágens (agent): az információforrás életszakaszában szerepet játszó személy (szerzó', kiadó, szobrász, szerkesztő', rendező stb.) vagy csoport (szervezet, társaság, könyvtár, zenekar, ország, államszövetség stb.) vagy automata (időjárásészlelő/regisztráló eszköz, fordító

program stb.). [Forrásdokumentum: DCM I 
Agents Working Group, working definition]1 
Lásd még Szerző, Létrehozó

Besorolási rekord (authority record): besorolási adatállományban lévő rekord, amelynek
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szervező eleme egy entitásról (ágens, mű/ki- fejezési forma vagy tárgy) készített egységesített besorolási adat, abban a formában, ahogyan azt a felelős katalogizálási szervezet létrehozta. [Forrásdokumentum: ÍME 
ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Egységesített besorolási adat, Ellenőrzött névforma

Bibliográfiai egység (bibliographic unit)
Lásd Megjelenési forma

Bibliográfiai forrás (bibliographic resource): valamely megjelenési forma vagy példány.
Bibliográfiai leírás (bibliographic description):valamely bibliográfiai forrás azonosítására és nyilvántartásba vételére leírt adatelemek összessége. [Forrásdokumentum:

ISBD(CR)}

Bibliográfiai rekord (bibliographic record): valamely mű megjelenési formáját leíró és a vele kapcsolatban lévő művek és kifejezési formák hozzáférését biztosító adatok együttese. [Forrásdokumentum: ÍME ICC]

Család (family): születés, házasság, örökbefogadás vagy hasonló jogi állapot révén kapcsolatban álló két vagy több személy. 
[Forrásdokumentum: az ÍME ICC által mó
dosított FRANAR]

Egységesített besorolási adat (authorized 
heading): valamely entitás hozzáférési pontja egységesített, ellenőrzött formában. [For
rásdokumentum: ÍME ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Besorolási rekord, Név ellenőrzött formája

Egységesített cím (uniform title): 1. Valamely művet vagy kifejezési formát azonosító, a katalogizálás céljaira megállapított cím. Például: közös címek és megállapodásos címek használata gyűjtemények esetében, rendsza

vak megválasztása a rendezett megjelenítéshez és egyedi címek megállapítása az azonos című művek elkülönítésére. [Forrásdo
kumentum: módosítva az AACR2-bol] 2. Valamely szerzős vagy szerző nélküli mű különböző című megjelenési formáinak össze- kapcsolására/összerendezésére, a kere- sés/hozzáférés céljaira megválasztott cím egységesített formában. [Forrásdokumen
tum: GARR]

Ellenőrzött névforma (controlled form of 
name): az entitások meghatározott szabályok szerint leírt egységesített és attól eltérő névformái a besorolási rekordban, annak érdekében, hogy hozzáférhetővé tegyék a bibliográfiai és a besorolási rekordokat (más néven: ellenőrzött besorolási adat, egységesített besorolási adat vagy eltérő névváltozat). 
[Forrásdokumentum: ÍME ICC]
Lásd még Hozzáférési pont, Egységesített besorolási adat, Besorolási rekord, Név

Esemény (event): cselekmény vagy eset. [Forrásdo
kumentum: FRANAR, FRBR]

Fizikai forma (eredeti és helyettesítő megjelené
si formák jellemzője) (physical format, 
an attribute of original and surrogate 
manifestations): hordozó vagy közvetítő eszköz, amelyen vagy amelyben egy mű kifejezési formáját közzétették (pl. könyv, CD, MP3, videokazetta, DVD, mikrofilm, digitális adatállomány, térkép, földgömb, kotta stb.) [Forrásdokumentum: ÍME ICC]

Fogalom (concept): elvont eszme vagy elképzelés 
[Forrásdokumentum: FRANAR , FRBR]

Gyűjtemény (collection): 1. Két vagy több mű együttes közreadása. 2. Meghatározott intézmény által létrehozott vagy őrzött bibliográfiai források együttese. [Forrásdoku
mentum: ÍME ICC]
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Hely (place): terület (térbeli hely). [Forrásdoku
mentum: FR B R ]

Hozzáférési pont (access point): név, kifejezés, kód stb., amelynél a bibliográfiai vagy besorolási rekord vagy utaló megtalálható. 
[Forrásdokumentum: FR A N A R ]

Ismérv (attribute): az entitás jellemzőbe, amely lehet az entitás sajátja vagy külsőleg ráruházott jellemző. [Forrásdokumentum: 
FRBR]

Kifejezési forma (expression): valamely mű szellemi vagy művészi megvalósítása. 
[Forrásdokumentum: FR A N A R , FRBR]

Kulcscím (key-title): valamely folytatódó dokumentum (információforrás) számára az ISSN hálózat által megállapított egyedi cím, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik annak ISSN-jével. A kulcscím megegyezhet a főcímmel vagy az egyediség érdekében kiegészülhet olyan azonosító és/vagy minősítő elemekkel, mint amilyenek a testületi név, a megjelenés helye, a kiadásjelzés, stb. (lásd ISSN Manual). [Forrásdokumentum: ISBD  
(CR)]

Leíró katalogizálás (descriptive cataloguing): akatalogizálási tevékenység leíró adatokat és a nem-tárgyi hozzáférési pontokat nyújtó része. [Forrásdokumentum: ÍM E  ICC]
Lásd még Tartalmi feltárás

Létrehozó (creator): a mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős entitás.
Lásd még Szerző, Ágens

Mű (work): megkülönböztethető szellemi vagy művészi alkotás (azaz, szellemi vagy művészi tartalom). [Forrásdokumentum: az ÍM E  IC C  
által módosított F R A N A R , FRBR]

Név (name): jel, jelek vagy szavak csoportja, amelyen az entitás ismert; magában foglal személyt, családot, testületet, objektumot, fogalmat, eseményt vagy helyet jelölő szava- kat/karaktereket, illetve valamely műnek, kifejezési formának, megjelenési formának vagy példánynak adott címet. [Forrásdoku
mentum: az FRBR-ből, módosítva a 
FRANAR-ban]
Lásd még Ellenőrzött névforma

Objektum (object): valamely anyagi dolog. [Forrás
dokumentum: FRBR]

Példány (item): valamely megjelenési forma egyetlen példánya. [Forrásdokumentum:
F R A N A R , FRBR]

Rendszó (heading)
Lásd Hozzáférési pont

Személy (person): egyén által világra hozott, illetve egyén vagy csoport által örökbefogadott személyiség. [Forrásdokumentum: az 
FRBR-ből, módosítva a FR AN A R-ban]

Szerző (author): szöveges mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős létrehozó. 
[Forrásdokumentum: ÍM E  ICC]
Lásd még Ágens, Létrehozó

Tartalmi feltárás (subject cataloguing): a katalogizálási tevékenységnek a tárgy szerinti besorolási adatokat, tárgyszavakat és/vagy szakjelzeteket megállapító része. [Forrásdo
kumentum: ÍM E  ICC]

Lásd még Leíró katalogizálás
Testület (corporate body): tulajdonnéven azonosított szervezet vagy személyek, illetve szervezetek csoportja, amelyek egységként működnek vagy működhetnek. [Forrásdoku

mentum: módosított F R A N A R , FRBR]
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Jegyzet

1. A „Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekról” c. tervezet fordításában a kifejezés „szem élyeként szerepel. (A fordító megjegyzése.)

Olvasói Professzionális Munkaállomások (OPM-gépek) az Országos Széchényi
Könyvtár olvasótermeiben

-  2004. szeptember l-jétől 100 darab OPM-gépet helyezett üzembe az Országos Széchényi Könyvtár. 
Az országban egyedülálló számítógépes rendszer kiépítése az Informatikai és Hírközlési 

Minisztérium által rendelkezésre bocsátott keretből történt. A munkaasztalokról közvetlenül 
elérhetők a könyvtár elektronikusan archivált anyagai, a helyi, a hazai és a külföldi adatbázisok.
Az olvasó kérésére egyéni digitalizálás végezhető és biztosított a teljes körű internethasználat is.
Az olvasók névre szólóan 150 MB tárolóhelyet kapnak a központi szerveren, és lehetőség van arra, 

hogy letöltsék (floppy, CD, DVD, FTP-elérés) és hazavigyék a munkájukat. A másolás kivételével
e szolgáltatások ingyenesek.
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Gondolatok az új 
európai/nemzetközi könyvtári 
statisztikai szabványról

KURUC Imréné

A könyvtárak napjainkban egyaránt nyújtanak hagyományos és elektronikus szolgáltatásokat. Az információszolgáltatás és -küldés módjai alapjukban változtak meg és változásuk folytatódik a következő években. Széles körben terjed az elektronikus információk és berendezések, valamint a könyvtári szolgáltatások távolból való igénybevétele. Az információforrások kialakuló új formáival és a dokumentumküldés új lehetőségeivel az elektronikus könyvtári szolgáltatások használata gyorsan növekszik.Az EN ISO 2789:1994 „Információ és dokumentá
ció. Nemzetközi könyvtári statisztika” alapján a könyvtárak csak a hagyományos könyvtári szolgáltatások statisztikai adatait tudják vezetni és így a könyvtárak jelenlegi teljesítményüknek csak egy részét képesek bemutatni. Ez szükségessé tette a régi szabvány korszerűsítését és új szabvány kiadását. Az EN ISO 2789:2003 „Információ és dokumentáció. 
Nemzetközi könyvtári statisztika (ISO 2789:2003)”,

szabvány mind a hagyományos, mind az elektronikus könyvtári szolgáltatások statisztikai mérésére tartalmaz meghatározásokat és előírásokat. Integrálja a gyűjtemény elektronikus részére és a használat új formáira vonatkozó statisztikai adatokat.Az új európai/nemzetközi szabvány meghatározza: © az elektronikus könyvtári szolgáltatások,© az elektronikus információforrások és © az elektronikus szolgáltatások használatának különböző formáit.Ez az európai/nemzetközi szabvány útmutatást ad a könyvtári és információs szolgáltatásokat nyújtó körnek a statisztikai adatok gyűjtésére.A könyvtári statisztikai adatokat az egyes könyvtárak gyűjtik össze, és ezeket országos regionális, vagy nemzetközi szinten kell összesíteni minden könyvtárra vagy különböző könyvtártípusokra.Ez az európai/nemzetközi szabvány segíti a könyvtárakat és az információszolgáltatókat a statisztikai
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SS KURUC IMRÉNÉ SSadatok gyűjtésében és a statisztikai jelentések összeállításában nemzeti, regionális, és nemzetközi szinten. Ily módon a különböző könyvtárak által készített statisztikák jobban összehasonlíthatók például országos szinten, de országok között is.A statisztikai adatokat az egyes könyvtárak főként stratégiai tervezéshez, döntésekhez és pályázatokhoz használják. Országos szinten a statisztikai adatokra a könyvtárpolitika irányelveinek felülvizsgálatához és meghatározásához van szükség.Ez az új európai/nemzetközi szabvány figyelembe veszi, hogy különféle típusú könyvtárak léteznek, amelyek különböző környezetben, a használók különféle csoportjait szolgálják, továbbá számos egyedi jellemzőjük (szervezeti felépítés, finanszírozás, felügyelet stb.) van. Az új szabványt használhatja minden könyvtár és információszolgáltató függetlenül attól, hogy nem minden, ebben a szabványban megnevezett statisztikai adat megfelelő a könyvtárak valamennyi típusa számára. A könyvtárak lehetőség szerint gyűjtsék az ebben a szabványban megnevezett összes tevékenységükre vonatkozó adatot. Számos statisztikai adat, csak egyes könyvtárak számára megfelelő. Ez a szabvány rámutat arra, hogy mely adatok hasznosak országos szinten a különféle típusú könyvtárak számára. Néhány adat használata feltételesen ajánlott.A könyvtári tevékenységek leírásának és közreadásának meghatározott követelménye csak akkor elégíthető ki, ha az adatgyűjtés a különböző könyvtárakban követi ennek az európai/nemzetközi szabványnak az előírásait. A statisztikák kidolgozása és közreadása nagy gondosságot igényel, de ezzel a kérdéssel a szabvány nem foglalkozik Az utóbbi években jelentős fejlődés következett be a könyvtári szolgáltatások minőségének valamint a források felhasználási hatékonyságának mérése és összehasonlítása terén. E célra dolgozták ki az ISO 
11620:1998 „Információ és dokumentáció. Könyvtá
ri teljesítménymutatók” nemzetközi szabványt és annak ISO 11620:1998/Amd. 1:2003 „Információ és

dokumentáció. További teljesítménymutatók könyv
tárak számára” 1. módosítását. Az új nemzetközi könyvtári statisztikai szabvány meghatározza azt az adatszolgáltatást, amelyet az ISO 11620 szerinti teljesítménymutatók megkövetelnek.Mindhárom szabvány magyar nyelven bevezetve is megjelent:
M SZ EN ISO 2789:2003 „Információ és dokumentá
ció. Nemzetközi könyvtári statisztika (ISO 2789: 2003)”
M SZ ISO 11620:2000 „Információ és dokumentáció. 
Könyvtári teljesítménymutatók”MSZ ISO 11620:1998/Amd. 1:2003 „Információ és 
dokumentáció. További teljesítménymutatók”.A közelmúltban -  az EN ISO 2789 alapján -  megjelent az ISO/TR 20983:2003 „Információ és dokumen
táció. Elektronikus könyvtári teljesítménymutatók”. (ISO/TR= ISO technical Report -  ISO műszaki jelentés) Ez az ISO műszaki jelentés ugyanabban a formában tartalmazza az elektronikus könyvtárra vonatkozó teljesítménymutatók fogalommeghatározásait és leírását, mint az ISO 11620 és annak 1. módosítása a hagyományos könyvtári szolgáltatásokra. Várhatóan ez a szabványkiadvány is bevezetésre kerül 2004 folyamán és magyar szabványként az év végén fog megjelenni.Tekintettel a gyors fejlődésre, az ISO/TR 20983-at a fejlődést figyelemmel kísérő és a szükséges kiegészítő statisztikai eljárásokat beépítő munkacsoport fogja karbantartani.Véleményünk szerint az új nemzetközi statisztikai szabványban sikerült figyelembe venni a könyvtári gyakorlatban bekövetkezett fejlődést, -  különösen azt, ami az elektronikus dokumentumokat és az automatizálást illeti -  illetve meghatározni az ISO 11620 és az ISO/TR 20983 szerinti adatszolgáltatást és ezzel hatékonyan segíteni a könyvtárak munkáját.
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A könyvtár integráló szerepe: a 
croydoni megoldások:

BATT, Adie

A londoni Croydon kerület önkormányzatának környezetvédelmi, kulturális 
és sport-főosztályához tartozó könyvtári hálózat helyettes vezetője „Library 
services for social inclusion: The Croydon approach" címmel tartott elő
adást a British Council és a Könyvtári Intézet 2004. április 13-án rendezett 
konferenciáján, „A könyvtár mindenkié!" című 3. brit-magyar szemináriu
mon az Országos Széchényi Könyvtárban. A tanulmányt Murányi Lajos for
dította.

Háttér-tényezők

Croydonnak több mint 331 ezer lakosa van, akik nagyon különbözőek kulturális, etnikai, nyelvi és társadalmi szempontból. Szegény és gazdag negyedei egyaránt vannak. A lakosság 36%-a a fekete és más etnikai kisebbség tagja, legalább 85 nyelvet beszélnek itt az angolon kívül, és a legutóbbi években a kerület sajátos jellemvonása lett, hogy egyre emelkedik a menekültek és a bevándorlók száma. A menekültek csoportjai is sokszínűek: több mint 48 nemzet képviselőit találjuk a legutóbb érkezettek között. Egészét tekintve írás és számolás tekintetében az átlagnál valamivel jobbak a mutatók Croydonban, mint Londonban és az Egyesült Ki

rályságban, de akadnak a kerületben olyan negyedek is, ahol az alacsony és nagyon alacsony írás- és számolni tudás százalékos aránya kétszerese az országos átlagnak.Croydon könyvtári ellátását egy nagy központi könyvtár, tizenkét központi fekvésű fiókkönyvtár, egy turisztikai tájékoztató központ, egy helytörténeti könyvtár és levéltár, egy mozgókönyvtár és egy, az otthonról valamiért kimozdulni nem tudókat segítő szolgálat biztosítja. A 2003/2004. évben a kerület könyvtárai 2,1 millió egységet kölcsönöztek, 2,5 millió látogatót regisztráltak, 4,6 millió fonttal gazdálkodtak 146 főfoglalkozású könyvtárosnak megfelelő létszámmal.
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Stratégiai összefüggésekA társadalmi integrációt szolgáló szolgáltatások fő stratégiai alapja a kulturális minisztérium (DCMS) tíz évre szóló stratégiai terve, a Framework for the 
Future: Libraries, Learning and Information in the 
Next Decade (A jövő keretei: könyvtárak, tanulás és tájékozódás az elkövetkező tíz esztendőben) közkönyvtárakra vonatkozó része leszögezi: „a társadalmi integráció megvalósítását a könyvtáraknak legfontosabb feladatuknak kell tekinteniük” . A kerület önkormányzata a hat legfontosabb teendő egyikének a „szolgáltatások jobb és igazságosabb igénybevételi lehetőségét” tekinti, a könyvtárak céljai között pedig az is szerepel, hogy „a szolgáltatások használatát gátló fizikai és társadalmi akadályokat fel kell számolni” .
Középpontban a társadalmi in
tegrációTöbbféleképpen is segíthetik a könyvtárak a társadalmi integrációt: öregbetűs és hangos-könyvek beszerzésével, a különböző kultúrák megünneplésével, jól megközelíthető épületekkel és megértő, barátságos személyzettel. A People's Network (A lakosság hálózata) program a könyvtárba nem nagyon járók széles körének -  köztük a fekete fiatal férfiaknak és a bevándorlóknak -  jelentett komoly vonzóerőt. A társadalmi integrációnak másik fontos területe az iskolákkal közösen végzett munka. A kerület valamennyi könyvtára kapcsolatban áll a vonzáskörében működő iskolákkal; a gyerekek ellátogatnak a könyvtárba, megismerkednek a könyvtár adta lehetőségekkel. A Könyvek ösvényén (Book Trail) nevű, évente sorra kerülő olvasómozgalom, amelyben közel 6000 gyerek több mint 50 000 könyvet olvas el, jó példa arra, hogy nem elég csak népszerűsíteni a gyermekek és az iskolák számára ezeket a programokat, ha mindenki számára egyenlő esélyeket akarunk biztosítani (a könyvtárban).

Szerveztünk foglalkozásokat állami gondozott gyermekek számára, diszlexiás gyerekeknek könyvek és hangszalagok biztosításával, és kétnyelvű könyvekkel láttunk el olyan gyermekeket, akiknek az anyanyelve nem az angol.
1. Iskoláskor előtti tanulási for

mákEbben a részben azokról a programokról szeretnék beszámolni, amelyek kerületünk könyvtáraiban egy ideje már működnek (Bookstart, Baby Rhyme
time), vagy kialakulóban vannak (Wiggle and 
Giggle, Baby Book Crawl), illetve egy országos kezdeményezésről (Sure Start). Ezek közül a legfontosabb a Könyvstart (Bookstart) nevű kezdeményezés, amely átformálta korábban végzett munkánk jellegét, és amely indulása, 1999 óta teljesen átalakult. Előtte -  a többi könyvtárhoz hasonlóan -  mi is csak beszéltünk arról, hogy szeretettel várjuk a kicsiket szüleikkel együtt a könyvtárban, és mondtuk ugyan, hogy „nem lehet elég korán kezdeni a könyvtárba járást” , de nem nagyon volt mivel becsalogatnunk őket a könyvtárba. A Könyvstart bevezetése óta minden, kerületben született kisbaba személyre szóló meghívást kap a könyvtárba. Az a tevékenység pedig, ami becsalogatta a kicsiket és szüleiket a könyvtárba, a Mondóka-tanulás (Baby Rhymetimes) volt, amelyet hetente tartottunk a kerület könyvtáraiban, a központi könyvtárban pedig háromszor egy héten.A Könyvstart a könyvtárak és az egészségügyi dolgozók (védőnők) közös tevékenysége. A városnegyedben évente megszülető 4500 kisbaba a nyolc- hónapos korban esedékes egészségügyi ellenőrzés során könyvajándékot és egy meghívót kap a helyi könyvtárba. A Könyvstart-vizsgálatok azt mutatják, hogy minél korábban tudunk belépni a könyvekkel és az olvasással a gyermekek életébe, annál nagyobb hatással lesz ennek fejlődésük szempontjából. A Könyvstart-csomagok lehetővé tették, hogy
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szoros kapcsolat alakuljon ki a könyvtárak és gyermekorvosi rendelők között. Ez is a társadalmi integrációt szolgálja, mert minden kerületben születő kisgyermek megkapja a csomagot, és a könyvtár logopédusokkal is kialakít kapcsolatokat, hogy továbbfejlessze ezt a szolgáltatást.
Mondóka-tanulás (Baby Rhymtime)Ezt a formát kifejezetten a Könyvstart támogatására dolgozták ki, hogy ösztönözzék a szülőket: a könyvcsomag kézhezvétele után tegyék meg a következő lépést, menjenek el egy könyvtárba. Ezek a foglalkozások rövidek, vidámak és nagyon interaktívak, ahol egy-egy gyermekkönyvtáros a kicsiknek és szüleiknek gyermekverseket, mondókákat és dalokat tanít. Ezek a programok az olvasás megalapozását segítik, és a nyelv korai megkedveltetésével a szülők biztos alapot teremthetnek az olvasástanuláshoz. A központi gyermekkönyvtár foglalkozásai ma már olyan népszerűek, hogy kettőt is rendeznek csütörtök délelőtt, hogy mindenki beférjen. 80-100 szülő és kisgyerek van jelen minden alkalommal. A szombat délelőtti foglalkozásokat azoknak a szülőknek a kérésére vezették be, akik újra munkába álltak, egyik váratlan folyománya pedig a foglalkozásokon megjelenő apák nagy száma volt. A részt vevő szülők összetétele tükrözi a kerület társadalmi, etnikai és kulturális sokszínűségét, és úgy véljük, ebben a sikerben főleg az orvosi rendelőkben végzett népszerűsítő munka játszott szerepet.
Játékos foglalkozások (Wiggle and 
Giggle sessions)Ezek hosszabb játékos foglalkozások tizennyolc hónapostól két és fél éves korú gyermekek számára. A foglalkozás a tevékenységre, mondókákra és énekekre koncentrál, és jóval több mozgással jár együtt, mivel a nagyobb gyerekek magabiztosan mozognak már, és koordinációjuk is fejlettebb.

Ezeknek a tevékenységeknek a sikerét jelzi, hogy ma már nagyon sok gyermek és szülő kapcsolódott be mind a Könyvstartba, mind a Mondóka-tanu- Zdsba. 2003-ban 28 313 szülő és kisgyermek vett részt a foglalkozásokon: ez 84%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Könyvstart - könyv-mászóka 
(Bookstart Book Crawl)A Könyvstart -  könyv-mászóka program -  amely mára országos kezdeményezéssé vált -  Croydonból indult, ugyanis a könyvtárosok nem akarták a hosszú nyári szünet alatt elveszíteni azt a sok szülőt és gyermeket, akik a Mondóka-tanulásra jártak. A Könyvstart -  könyv-mászóka a kicsik számára szervezett nyári olvasóprogram, amely a könyvtári tagságot népszerűsíti, ösztönzi a könyvkölcsönzést és a könyvtárba járást, és amely rendkívül népszerűnek bizonyult. 2003-ban a nyári szünidő 5 hete alatt 731 kisgyermek vett benne részt, akik 4000- nél is több könyvet vettek kézbe.
A Bíztató kezdet Broad GardenbenA Bíztató kezdet (Sure Start) olyan országos projekt, amely a gyermekszegénységet és a társadalmi kirekesztettséget kívánja felszámolni1. Ezt a központi kormányzat finanszírozza; a kerület könyvtáraiban sikerült támogatást szereznünk egy írás- és olvasástudás fejlesztésével foglalkozó szakember beállítására, aki a családokkal működik együtt a könyvtár népszerűsítése érdekében, valamint írás- és beszédkészség-fejlesztéssel foglalkozik.A Broad Green-i könyvtárban foglalkozásokat és összejöveteleket tartanak szülők és gyermekeik számára. Könyvstart-plusz csomagokat állítottak össze a kétéveseknek: magnószalagokat, egy könyvet és egy újabb könyvtári meghívót tettek egy hátizsákba. A környék más szolgálataival és lakosság-csoportjaival partner-kapcsolatokat építettek ki, és az egyik könyvtáros több időt szentelhet a környék
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gyermekrendelőinek és iskoláskor előtti csoportjainak a felkeresésére.
2. A házhoz kötött emberek se

gítése

Croydon könyvtárai azokat is szolgálják, akik nem tudnak kimozdulni otthonról, illetve akik bentlakásos intézményekben vagy hajléktalan-szállón élnek. Közel háromszáz főt látnak el otthon, százat bentlakásos intézményekben, de közülük csupán öt volt a fekete vagy más etnikai kisebbség tagja. Megalakult egy munkacsoport, amely az etnikai kisebbségekért felelős könyvtárosból -  a házhoz kötötteket ellátó szolgálat vezetőjéből -  és egy könyvtárosból áll; utóbbinak azt kell elemeznie, miért tér el ennyire a szolgáltatás fogadtatása a croydoni etnikai kisebbség körében. Felkerestek különböző lakossági csoportokat és egyéneket is, hogy tájékoztassák őket erről a szolgálatról, és megtudják, mit várnak a szolgálattól, és hogy -  ha lehetséges -  min változtassanak, hogy jobban megfeleljen a fekete vagy más etnikai kisebbség igényeinek. A beszélgetések során az alábbiak hangzottak el:© Az idősebbek közül többen szívesen elvitetik magukat a település kulturális központjába, napközi otthonába vagy ebédet biztosító klubjába, ahol anyanyelvükön beszélgethetnek honfitársaikkal.© A felkínált könyvek és öregbetűs könyvek mellett egyéb anyagokat is kérnek: magnószalagokat a nyelvgyakorláshoz és megfelelő népzenét.© Többen is felajánlották, népszerűsítenék ezt az új lehetőséget az ázsiai napilapokban, és felhívták a könyvtárosok figyelmét olyan környékbeli ismerősökre, akik ugyancsak nem tudnak egyedül kimozdulni hazulról.© Többen jelezték, hogy félnek idegeneket beengedni az otthonukba.

A beszélgetések és vizsgálatok eredményeképpen egy új és megfelelő bibliobuszt állítottunk be, amely elég kicsi ahhoz, hogy be lehessen állni vele a bentlakásos intézmények udvarára, és eljusson néhány ebédlőbe és közösségi találkozóhelyre, amelyeket a beszélgetések során javasoltak. A mozgókönyvtár jól megközelíthető; a járóképesek oda tudnak menni, a tolókocsisokat pedig könnyen fel lehet segíteni a buszra, ahol maguk válogathatnak az állományban. Megnőtt a használók önállósága, hiszen most már személyesen választhatják ki a kívánt könyvet, hangos-könyvet, DVD-t. Számos sikeres látogatásra került sor, és meglepő fejleményként számos lakásban nemzetiségi nyelvű olvasó-körök alakultak. A kapcsolatok továbbra is fejlődnek; a szolgáltatás sokkal népszerűbb lett, és a kerület sokkal több fekete és más etnikumhoz tartozó lakosa veszi igénybe, mint azelőtt.
3. Az alapkészségek oktatásaAz alábbi törekvések bizonyítják, hogy az állam szívén viseli az írás- és olvasástudás terén nehézségekkel küzdő felnőttek készségfejlesztését:1. Az Egész életre szóló készségek (Skills for life) a kormányzat nemzeti stratégiája, amely a társadalom perifériáján élők beilleszkedését segíti,2. A jövő keretei (Framework for the Future) pedig a kormányzat tíz évre szóló közművelődési könyvtári programja, amely az alapkészségek kialakítását végző szektorral együttműködve az olvasás-fejlesztést népszerűsíti.A Croydonban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a népesség 13%-ának az írással és olvasással, 18%-ának pedig a számolással vannak alapvető gondjai. A Dél-Londoni Oktatási Együttműködés (South London Learning Partnership, SLLP) pénzügyi támogatásával a hat dél-londoni kerület egy- egy könyvtárosa vehetett részt az alapkészségek tanítására felkészítő tanfolyamon. Az SLLP által finanszírozott tanári segédleteket is biztosítottak az SLLP-hez tartozó kerületek központi könyvtárai-
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ban. Azok a könyvtárosok, akik részt vettek a felkészítő tanfolyamon, munkacsoportot hoztak létre a könyvtári szolgáltatások elemzésére és annak megállapítására, milyen módosítások szükségesek, hogy még jobban megfeleljen azok igényeinek, akiknek gondot okoz az írás-olvasás. A projekt céljai az alábbiak voltak:© a meglévő dokumentumok felhasználása és gyarapítása,© megfelelő szoftver biztosítása a People's Net- 
workön,© megfelelő publicitást biztosító anyagok kidolgozása,© részvétel az iskolarendszerű felnőttoktatást és továbbképzést végzők, lakossági csoportok és munkahelyekhez kapcsolódó szolgáltatók segítésében,© rendezvények tartása a könyvtári szolgálat népszerűsítésére azok számára, akiknek hiányosak az alapkészségeik,© helyi, alapkészségeket oktató tanfolyamok ajánlása a könyvtárban,© közhasznú információkat tartalmazó anyagok összeállítása azoknak a lakosoknak, akiknek nehézségeik vannak az alapkészségek terén.Nyilvánvaló volt, hogy külső források nélkül képtelenség megvalósítani a projekt céljait, ezért pályázatot nyújtottak be a SLLP-hez többlet-támogatásra; a könyvtárosok a projekt finanszírozására az SLLP tanácsának kapacitásnövelő alapjához pályáztak, és valamennyien nagyon boldogok voltak, amikor megtudták, hogy a projekt 20 ezer font támogatásban részesült.

Folytasd! (Cet On)A munkacsoport elhatározta, hogy a gyűjteménynek a Folytasd! (‘Get On’) nevet adja, mivel éppen ekkor zajlott az oktatási minisztérium Get Rid of 
your Gremlins, Get On nevű kampánya2 [nagyjából „Szabadulj meg a manóktól, a rossz szellemektől,

és folytasd a tanulást!” ], aminek nagyon jó volt a fogadtatása és a visszhangja. Az országos kampányhoz való csatlakozás előnyei között megemlíthető, hogy egyrészt megerősítő tényező volt, másrészt ingyenes publicitást biztosított a tv-reklámok, a 
Reading Agency által készített reklám-könyvjelzők és az országos kampányirodától beszerezhető tollak, kitűzők, plakátok révén.
A dokumentumállomány fejlesztéseAmikor átnéztük a meglévő állományt, az anyag zöme érdektelennek és ódivatúnak bizonyult, és nem is volt kiemelt helyen. A könyvtárosok tudatában voltak annak, hogy ezt az állományt nem fogják használni a rászorulók, hacsak nem propagálják aktív módon. Összeállítottak egy kisebb állományrészt, amely olvasmányos könyvekből -  mint az Open Door sorozat kötetei - ,  közkedvelt szépirodalomból és ismeretterjesztő könyvekből állt, utóbbiak között gyakorlati nyelvtan-, írás-, kiejtési és számtan-munkafüzetek, valamint gyakorlatias tudnivalókról szóló művek voltak (hogyan folyamodjunk állásért, barkácsoljunk, autóvezetés, hogyan gazdálkodjunk a pénzünkkel stb.). Minden könyv borítójára és gerincére a Folytasd! címkét ragasztották, ami jelezte, hogy a mű a Folytasd! állományhoz tartozik. Mind a hat könyvtárban új állványokon helyezték el őket borítójukkal kifelé.A beszerzett szoftver a NEC3 Numbers for Life (=  Számok egy életre) egyik szoftvere volt, amelyet a 
People's Network számítógépekre telepítettek számos, érdekes weboldalra mutató linkkel egyetemben. Még túl korai lenne használói adatokról beszámolni a szoftvert illetően, de remélhetőleg sokan fogják használni ezeket a programcsomagokat. A csoportos könyvtárlátogatások során is felhívjuk rájuk a figyelmet, mivel ez alternatív módszert kínál a tanuláshoz és a készségfejlesztéshez. Sor került a könyvtárt népszerűsítő anyagok/nyomtatványok felülvizsgálatára is, és egy tetszetős „Isten hozta Croydon könyvtáraiban!” feliratú levelezőlap is készült, amelyen a könyvtárral kapcsolatos fontosabb
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tudnivalók is szerepelnek. A levelezőlap szövegét a városnegyedben lakók által beszélt számos nyelvre lefordították, hogy a könyvtári szolgáltatásról minél szélesebb körben tudomást szerezzenek.
A könyvtár vonzerejének növelése -  
outreachKönyvtárbemutatókat tartani ma már nem számít újdonságnak, de addig csak véletlenszerűen került sor rájuk, ami elsősorban a könyvtárral kapcsolatot tartó csoportszervezőn múlott. Ez a projekt most arra vállalkozott, hogy a könyvtárosokat aktivizálja. Az egyik tanárnő kijelentette, hogy azért nagyon fontos hely a közkönyvtár, mert diákjai és azok családja is életük végéig használhatják, míg az iskolai könyvtárba csak a diákok járhatnak, azok is csak tanulmányaik alatt. Az iskolákban az osztály- termekben tett első látogatások és a diákokkal a könyvtárról folytatott beszélgetések nyomán a könyvtárosok már ismerték a diákokat, amikor másodszor találkoztak velük -  a könyvtárban -, és ott körbekalauzolták őket. Az ajándéktollak, -könyvjelzők és -olvasmánynaplók elsősorban azért nyerték el a diákok tetszését, mert hasznosak voltak. Néhány diáknak könyvlistát kellett készítenie a házi feladatához, és az olvasmánynapló erre is alkalmas volt. A helytörténeti részleg és a gyermekkönyvtári szolgáltatások is jól „előkészítették a talajt” : odavonzzák a felnőtt korú tanulni vágyókat.A projekt öt hete alatt 126 diák ment el valamelyik kerületi könyvtárba, és 42 be is iratkozott. A projekt igazolta, hogy kölcsönös hasznot hoz a könyvtárosok, oktatók és diákok számára egyaránt, ha partneri viszony alakul ki, és az oktatók ragaszkodnak a csoportfoglalkozások továbbfolytatásához.
Közhasznú információkA kerület könyvtárainak van egy adatbázisa, amelyben 2500 helyi szervezet és intézmény található. Az adatbázist a szervezetek jellege szerint csoportosítva ki is nyomtatták, és a világhálón is elérhetővé

tették. A helyi információkért felelős könyvtáros véleménye szerint az adatbázis megfelelő átalakítás után nagyon értékes lehet azoknak a felnőtteknek, akiknek hiányosak az alapkészségei. Kerületi információs csomagok készültek, amelyben a kerület iskoláiról, egészségügyi intézményeiről, az állampolgárok számára szolgáltató tanácsadó irodákról, munkaközvetítő ügynökségekről, a könyvtári és szabadidős lehetőségekről hasznos információk szerepeltek. A csomagban szereplő anyag szövegét érthetőség és egyszerűség szempontjából is tesztelték a SMOG ( -  Simplified Measure of Gobbledygook) segítségével. Ezek a csomagokat azután szétosztották a helyi ügynökségek és az alapkészségeket oktatók között -  a visszajelzést biztosító kérdőívekkel egyetemben.
ÖsszegzésEz a fejlesztő tevékenység nagyon fontos. A programok indításához és lebonyolításához azonban sok időre és többletforrásokra van szükség, megvalósításuk és levezetésük pedig sok kockázattal és kísérletezéssel jár. A projekteknek fenntarthatóknak kell lenniük, és erre már kidolgozásuk alatt érdemes figyelni, hogy a programokkal elért eredményeket tovább lehessen vinni. Hatásuk sem mutatható ki egykönnyen: néhány célcsoportban a résztvevők száma lehet nagyon kevés, mégis jelentős az elért eredmény. A könyvtári szolgáltatások minőségének és hatókörének továbbfejlesztése is eredményes volt, ez tagadhatatlan: a társadalom perifériájára szorult csoportokkal való foglalkozás során a lelkes és elkötelezett könyvtárosok új készségekkel gyarapodtak, és ez biztos alapul szolgál további munkájukhoz.
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Jegyzetek

1. A Sure Start minden gyermek számára optimális indulást kíván biztosítani a kisgyermekkori oktatás, gondozás, az egészségügyi ellátás és a családsegítés összekapcsolása révén (lásd http://www.surestart.gov.uk/). (A ford.)

2. A „manók” (ezeket színészek játszották) a kampány során az olvasás, írás és számolás, vagyis az alapkészségekkel hadilábon álló felnőttek számára szervezett tanfolyamokat (is) népszerűsítették. (A ford.)3. A NEC (National Extension College =  Országos Továbbképző Főiskola) 40 évvel ezelőtt jött létre jótékonysági intézményként a különböző korosztályok számára (bővebben http://www.nec.ac.uk/info/).
Fél milliárd forint értékű átalakítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban. Tájékoztató az ELTE 

Egyetemi Könyvtárban folyó átalakítási és fejlesztési munkákról

Az ország legrégibb, 1561-ben alapított tudományos szakkönyvtárában évek óta jelentős belső átalakítás 
zajlik. Tekintettel arra, hogy a munkálatok ebben az évben felgyorsultak, szükségessé vált a szakmai köz

vélemény tájékoztatása az átalakítás okairól és tartalmáról. Az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, 
Szögi László  2004. július 28-án sajtótájékoztatót tartott a könyvtárban folyó fejlesztési, 

átalakítási munkákról. Idézzük a sajtótájékoztatóra készült összeállítást:
„ A z  Egyetemi Könyvtár ... másfél milliós állományának egy része olyan különleges érték, amely a 

nemzeti kulturális örökség szerves alkotóeleme. Kódexei, ősnyomtatványai, 50 ezer egységnél 
nagyobb 16-18. századi gyűjteménye különleges gondozást, restaurálást, korszerű számítógépes 

feltárást, ugyanakkor az értékhez méltó bemutatást követelnek, s mindez nagyon sok pénzbe kerül, 
ami meghaladja az ország legrégebbi és legnagyobb egyetemének anyagi lehetőségeit is. E  feladat 

mellett az intézmény egy rendkívül széttagolton települt hatalmas egyetem központi könyvtári 
feladatait is ellátja. A z  E L T E  könyvtári rendszere decentralizált, az Egyetem i Könyvtár mellett 

kari és intézeti könyvtárak hálózatából áll, hiszen az oktatóknak, hallgatóknak lehetőleg az 
oktatáshoz közel kell biztosítani az információkhoz való minél gyorsabb hozzáférést. Ennek 
megfelelően az Egyetemi Könyvtár másik nagyon fontos feladata egy összegyetemi virtuális 

könyvtár, számítógépes integrált könyvtári rendszer irányítása, fejlesztése és bővítése.
E z  a hálózat kapcsolja egybe az egyetem egyre több könyvtárát.

A  rendszerváltás óta bekövetkezett hatalmas mértékű átalakulás és az informatika elképesztő sebes
ségű fejlődése a felsőoktatási könyvtárakat nagy mértékben érintette. Napjaink könyvtárhasználati 
szokásai tökéletesen eltérnek, akár az 1980-as évek elejének metódusaitól. A  ma igénye az informá

cióhoz való azonnali, de legalábbis nagyon gyors hozzáférés, a különböző -  egyre inkább digitális -  
technikával történő másolatkészítés, természetesen a hagyományos kölcsönzés mellett. A  helyben olva
sás igénye csökkent és egyetemek esetében inkább az oktatás színhelyéhez közel jelentkezik. A  korszerű 
könyvtárban igény van az informatikai szolgáltatások teljes körére, a kiscsoportos közösségi tanulás le
hetőségére, s nem utolsósorban hatalmas, könnyen használható, korszerű szabadpolcos állományra. A z  
új modern egyetemi könyvtárak e szempontok figyelembe vételével épültek és épülnek szerte a világban. 

E  feltételeknek az 1876-ban épült Egyetemi Könyvtár egyre kevésbé tudott megfelelni, tehát 
az átalakítás elkerülhetetlen volt. A z  elmúlt másfél évtized finanszírozási gondjai, amelyek 

a közelmúltban csak fokozódtak, még sürgetőbbé tették a könyvtári munka újra gondolását.

(Folytatása: 606. p.)
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A z  1950-es években kialakított gyűjtőkör ma már nem tartható, tehát egyetemen belül és az egész 
magyar tudományos könyvtári rendszerben is. újra kell gondolni a gyűjtőköri felosztást és el kell ke
rülni az átfedéseket, jobban kell használni a rendelkezésre álló csekély anyagi eszközöket Fokozato
san áll ez a külföldi folyóiratok beszerzésére, figyelembe véve azt, hogy napjainkban az elektronikus 
úton elérhető on-line folyóiratok és adatbázisok iránt egyre nagyobb az igény. A z  átalakítási tervek 

készítésénél elkerülhetetlen egy egységes egyetemi közgyűjteményi koncepció -  könyvtár, levéltár,
múzeum -  megvalósítása.

A z  Egyetemi Könyvtárban fo ly ó  átalakítás egyik kiemelt célja a gyűjtemény 1800 előtt keletkezett 
részének leválogatása és bemutatása. A z  elmúlt években elkülönített biztonsági berendezésekkel ellá
tott raktárakba kerültek a Kézirattár és a Régi Nyom tatványok osztályainak anyagai. A  leválogatás 
2004 végére fejeződik be, a 18. századi anyag összegyűjtésével. E z  az anyagrész részben a régi nagy

olvasó, részben az ún. műemlék-raktár polcaira kerül és ott nyer értékéhez méltó elhelyezést.
E  gyűjteményrész tételes számítógépes feltárása megkezdődött, a 16. századi állományról már el is 
készült. E  katalógusok, a címlapok digitális felvételeivel együtt, fokozatosan elérhetők lesznek az 

interneten is, s így teljesül a nemzeti kincsek széles körű megismertetése is. A  17-18. századi állomány 
feltárása megkezdődött, de a személyzet létszámától függően még éveket vehet igénybe. Csak a 

16-17. századi állományból közel 3000 kötet szorul restaurálásra, ami 100 ezer forint átlagárral szá
molva, kb. 300 millió forint költséget igényel. A  hazai lehetőségeket ismerve, ez akár több évtizedes 

program lehet, de ne feledjük, felbecsülhetetlen értékű nemzeti kincsekről van szó.
Miután az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy a 125 éve épült nagyolvasóban a modern könyvtári 
szolgáltatásokat nem lehet biztosítani, ugyanis a terem műemlék jellegénél fogva, nem jöhetett szóba 

az átalakítás sem, egyértelmű volt a következtetés: olyan funkciót kell adni a teremnek, amely megfelel 
a jellegének, s amelyhez hasonló funkció -  Európa számos más régi könyvtárában -  jó l  bevált.

A  jelenlegi munka során a teremben lévő könyvállományt lecserélik, s ezek helyére kerül -  minél 
jobb  helykihasználást követve -  a 18. századi állományrész egy része. A  későbbiekben ezt a termet 

lehet használni arra, hogy időszaki kiállításokon bemutassák a könyvtár értékes könyveit, megteremt
ve az alapját az ország legrégibb egyetemén már régóta hiányzó egyetemi múzeumnak is. Ezen kívül, 
a terem méltó és alkalmas helyet biztosít a tudományos rendezvényeknek, konzultációknak, valamint

egyedi kutatómunka végzésének is.
A z  átalakítás másik fontos célja, az olvasói, használói igények korszerűbb kielégítése. A z  ún. nagyka
talógus áthelyezésével új helyeket teremtenek a könyvtár többi olvasótermében, ahol az átalakítások 
után 76 férőhely alakítható ki. a megfelelő informatikai feltételekkel együtt. E  termekben kibővítik 

és modernizálják a szabadpolcos állományt, ezzel is könnyítve az olvasók, kutatók munkáját. Olyan  
berendezéseket szereznek be, amelyek a hátrányos helyzetű (pl. gyengén látó) olvasókat segítik.

A  következő években az épület Reáltanoda utcai oldalán, a második emeleten három új olvasói teret 
nyitnak meg. összesen 80 férőhellyel. E  termekben is korszerű számítógépes hálózatot építenek ki, s 
gazdag szabadpolcos állomány kerül a polcokra, tematikus csoportosításban. A  könyvtár aulájába 

szabadon használható számítógépes e-pont lesz elhelyezve, a beérkező olvasókat információs szolgá
lat segíti. Itt fogják árusítani az egyetemet, a könyvtárat és a gyűjtemény értékeit bemutató kiadvá

nyokat. prospektusokat és emléktárgyakat7
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Jóllehet az utóbbi évek intézményi vállalkozásainak, könyvtári civil szervező- déseinek köszönhetőin, valamint néhány kiadó jóvoltából a korábban tapasztalható könyvtártudományi szakkönyvek iránti kiadási közöny megszűnni látszik, mégsem állíthatjuk azt, hogy Magyarországon a könyvtártudományi szakkönyvkiadás virágkorát élné. Különösen érvényes ez a megállapítás azokra a művekre, amelyek -  a manapság talán túlságosan is nagy teret nyert könyvtári menedzsment, könyvtári marketing, könyvtári informatika, valamint az előbbiekhez viszonyítva kisebb mértékben ugyan, de mégis napvilágra kerülő, a könyv- és könyvtártörténet, kiadástörténet témakörét ide nem sorolva -  a könyvtári tevékenység belső ügyeivel, a könyvtári technológiák és technikák kialakulásával, fejlődésének történetével, alkalmazásával és jelenlegi helyzetével kívánnak foglalkozni. Hogy egyáltalán születnek-e ilyen jellegű munkák, vagy léteznek-e olyan műhelyek, ahol a könyvtári módszerek és technológiák kialakulásának és fejlődésének tudományos igényű feldolgozása a feladat, nem tudni. A szakirodalmi termés alapján tájékozódni kívánóban mindenesetre az a kép alakul ki, hogy -  az elszórt, többnyire az egy egy személyhez köthető kezdeményezéseken túl -  rendszerező, tudományos műhelyek hazánkban e témában nem léteznek. Legalábbis ezt bizonyítják az időn-
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KRAJEWSKI, Markus 
Zettelwirtschaft: die Geburt der 
Kartei aus dem Geiste der Bibliothek 
/  Markus Krajewski. Hrsg.: Dirk 
Baecker. -  Berlin: Kulturverlag 
Kadmos, 2002. -  
(Copyrights; Bd. 4.).
ISBN 3-931659-29-1

ként olvasható töredékes publikációk, amelyek többnyire néhány elszórt folyóiratcikk erejéig adnak számot az eredményekről, ám szakkönyvek, monografikus igényű kötetek vagy forrásközlemények Magyarországon nem jelennek meg. Pedig lenne mit számba venni.Ám, ha körülnézünk a nemzetközi könyvpiacon, láthatjuk, hogy ott rendre jelennek meg a könyvtári technikák és technológiák históriájával foglalkozó munkák. Ennek egyik jó példája Markus Krajewski 
Zettelwirtschaft című kötete, amely 2002-ben jelent meg a berlini Kulturverlag Kadmos kiadásában, a Copyrights című sorozat negyedik köteteként. A sorozat szerkesztői -  Dirk Baecker és Elmar 
Lampson, a Witten/Herdecke Egyetem Fakultät für das Studium fundamentale munkatársai -  a vállalkozás ideológiáját a következőkben fogalmazták meg. „Copyright” sorozatcím egyben programot jelent, amelyet a szerkesztők a sorozat összeállításánál célul tűztek ki: a könyvsorozat a gazdaság, a politika, a tudomány, a kultúra, a művészet, a nevelés témáit öleli fel, és azt vizsgálja, hogy az eredeti dokumentumok sokféle másolási, transzferálási eljárásai, valamint az azokra történő hivatkozások során fellépő torzulások nem vezetnek-e tudományos tévedésekhez. A sorozat kétségkívül érdekes kötetei között látott napvilágot Krajewski feldolgozása, amely a kartotékrendszer születésével és elterjedésével foglalkozik. A mű kezdő témája a cédula-technológia kialakulásának, fejlődésének és könyvtári térhódításának bemutatása, a kötet második, nagyobb részében pedig -  a könyvtári alkalmazásokat követő sikerek alapján -  a cédulatechnológia irodai, közigazgatási és gazdasági, valamint pénzügyi szféra területén történő elterjedésének bemutatása kerül sorra.Markus Krajewski (1972), aki a berlini Humboldt Egyetem Hermann von Helmholz-Zentrum für Kulturtechnik intézetben végez kultúrtörténeti kutatásokat, nem elsősorban arra vállalkozott, hogy a cédulatechnika fejlődéstörténetét mutassa be, hanem arra, hogy feltárja: a cédulák könyvtári alkalmazása hogyan terjedt át az egyéb -  gazdasági, pénzügyi, közigazgatási -  szférákba, ott milyen funkciókat töltött be, hogyan valósult meg nagyüzemi alkalmazása. Részletesen taglalja azt is, hogy a kartonok alkalmazásának további elterjedése, a technológia tökéletesítése érdekében a fejlesztők, a gyártók és a forgalmazók az 1800-as és 1900-as években milyen kutatásokat, elemzéseket és fejlesztéseket végeztek.Markus Krajewski a papírcédula-technika és technológia történetének kezdetét a XYI. századra teszi, és Konrad Gessner (1516-1665) bibliográfiai és tudományrendszerezési vállalkozásához -  Bibliotheca universalis (1545) és Pandectarum sive Partitionum universalium (1548) -
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köti. Véleménye szerint ez volt az első olyan alkalmazás, ahol a papírcédulákon több ezres nagyságrend ű adatot dolgoztak fel, tároltak és tettek visszakereshetővé, ráadásul mindezt a flexibilitás előnyével ötvözték. A polihisztor Gessner által létrehozott cédulázási technika könyvtári alkalmazásával találkozunk Hugo Blotiusnál (1534-1608) is, aki a bécsi királyi udvari könyvtár első könyvtárosaként (1575-1608) a cédulák segítségével mintegy 7700 kötetet tartalmazó invertáriumot állított fel. A szerző csak rövid terjedelemben foglalkozik a cédulák könyvtári alkalmazásának történetével, mivel a mű megszületését nem a cédulák könyvtári alkalmazásának története, hanem a technológiai transzfer bemutatása ihlette. Véleménye szerint a XVIII. század első feléig tart a kartotéktechnológiának az a korszaka, amikor kizárólag könyvtári feladatokat szolgált. Ezekre az évekre a könyvtárakban már kialakultak azok az eszközök is, amelyek a nagy- mennyiségű cédulák biztonságos tárolására, rendezésére, csoportosítására is alkalmasak voltak. A könyvtári meghonosodás bemutatását követően a szerző a cédulatechnológia könyvtáron kívüli elterjedésével foglalkozik, amelynek évtizedeit a XVIII. század második felében határozta meg.Ez utóbbihoz egy érdekes, közigazgatási jellegű momentum járult hozzá. Mária Terézia az 1770-es év karácsonyának előestéjén egy, a bécsi polgármesternek szóló dekrétumot (Conscriptionsnummern) bocsátott ki, amelyben előírta: a házakat el kell látni biztonságos, állandó és látható számozással, annak érdekében, hogy Bécs lakosságának regisztrálását megkönnyítsék. Tulajdonképpen ezzel az uralkodói intézkedéssel került a cédulák alkalmazása a könyvtárakon kívülre. A cédulatechnológia és elterjedésének históriájában a fejlődési folyamat fontos eredménye volt, amikor -  a XVIII. század végére és a XIX. század elejére -  a cédulák különböző funkciói egymástól elváltak: egyrészről közvetítő termékké váltak, a narráció, a jegyzetelés segédeszközévé, másrészről pedig a rendszerezett informáci

ók tároló és hordozó eszközéül szolgáltak. Hamarosan megtörtént a cédularendszernek a közigazgatás számára történő további felfedezése is, és ebben jelentős szerepet töltöttek be Mária Terézia és II. József közigazgatási reformjai. A nyilvántartó kartotékok azonban hamarosan még többféle funkcióra leltek: a katonai összeírások és egyéb közigazgatási adminisztráció eszközeivé váltak, és segítettek úrrá lenni azon a könyv- és adatáradaton is, amely a nyomdatechnika fejlődéséből eredően, illetve a szekularizációt követően elárasztotta a birodalmi adminisztrációt. A könyveket a bécsi udvari könyvtárban a jelenlegi szabványos katalóguscédulánál nagyobb méretű lapokon foglalták jegyzékbe, majd katalógustokokba (Katalogkapsel) gyűjtötték azzal a céllal, hogy azok alapján hagyományos nyomtatott kötetkatalógus készítsenek. Az óriási, mintegy 50-60 darab fólió nagyságú kötet kiadása azonban meghaladta az akkori lehetőségeket, így maradhatott meg a készítésekor ideiglenesnek szánt cédula- katalógus.A cédulák alkalmazási területének újabb bővülését és egyben metamorfózisát jelentette, amikor átterjedt az észak-amerikai kontinensre is. A cédulatechnológia rendkívül gyors amerikai elterjedése a XIX. század első felében, Európában járt, s az itteni tapasztalatokat hazavivő, az európai könyvtári ismereteket odahaza meghonosító könyvtárosok tevékenységéhez kötődik. Közülük is kiemelkedik két közismert könyvtáros: az egyik Charles Coffin 
Jewett (1816-1868), aki szoros kapcsolatban állt a British Múzumban tevékenykedő Anthony Panizzi- vel, a másik pedig Joseph Green Cogswell (1786— 1871), aki néhány évet Göttingenben tanult, és később, William Croswellt követően, a híres Harvard College könyvtárát vezette. A kartotékok amerikai meghonosodásában fontos szerepet töltött be a Krajewski által bizonyított transzfer, emellett azonban a kartotéktechnológiának sajátos további amerikai fejlődéstörténete is van. A szerző igazolja, hogy két tényező -  a fent említett európai hatás, va
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lamint az amerikai gazdasági és üzleti élet dinamikus fejlődésének eredménye -  együttesen determinálta a cédulatechnológia rendkívül gyors amerikai elterjedését és széles körű alkalmazását. A cédulák az amerikai kontinensen is először a könyvtárakban jelentek meg. A cédulák ottani rendszeres és tartós könyvtári alkalmazásához azonban jelentősen hozzájárult a véletlen is. William Croswell kapta 1812-ben azt a feladatot, hogy katalogizálja a Harvard College könyvtárát. Ám a munkával nem nagyon haladt. Amikor már alig maradt idő arra, hogy határidőre elkészüljön a katalógus, kényszer- megoldást választott: a régi nyomtatott katalógust feldarabolta, hogy azt kiegészítse majd a saját maga által készített cédulákkal. Az eredeti terv ebben az esetben is az volt, hogy a megszerkesztett cédulakatalógus alapján nyomtatott kötetkatalógust adjanak majd ki. Ám ebben az esetben is -  hasonlóan a Bécsi Hofbibliothekhoz -  csak terv maradt a nyomtatott katalógus megjelentetése. Az ideiglenesnek szánt cédulakatalógus itt is véglegessé lett. A cédulák rendszerbe szervezésére és tárolására hamarosan kialakult a könyvtári katalógus-szekrénynek az a modellje, amit már mi is ismerünk: az egyenlő nagyságú papírcédulákkal teletömött fafiókok, a sajátos információs tartalom bejegyzéséhez kialakított, szabványosított felület, és a kilyukasztott cédulákon végighúzódó nyárs annak érdekében, hogy a cédulákat ne lehessen kiemelni. így 1870-ben a Harvard Egyetemen készült el az első, a teljes könyvtári állományt magában foglaló, modern cédulakatalógus, amely egyben prototípusát is jelentette a cédulák sokoldalú alkalmazásának. A kialakult modell megfelelt a bankokban, a biztosító társaságoknál, a gazdasági életben, az irodákban és az üzemszervezésben történő alkalmazásnak is.Ezekben az években fedezte fel az amerikai Malvil 
Dewey, a fiatal segédkönyvtáros a katalogizálási eljárás és a katalogizálási eszközök normalizálásában rejlő lehetőségeket, és megalapította saját vállalkozását: a később konszern méretűre növekedett,

Libray Bureau nevű céget. A vállalat igen kedvezményes áron látta el a könyvtárakat a katalogizáláshoz szükséges eszközökkel és felszerelésekkel; katalógusszekrényekkel, katalóguscédulákkal és egyéb mindenféle olyan speciális eszközzel, amelyek segítettek az egyre terebélyesedő könyv- és folyóirat-kiadás termékeinek, és az ebből következően mind jobban növekvő könyvtári gyűjtemények feldolgozásában és rendszerezésében. Dewey vállalkozása azonban nemcsak kedvező áron forgalmazta termékeit, hanem igen jó minőségű termékeket is szállított a könyvtárak számára, és az eszközök alkalmazásának könyvtári tapasztalatai alapján, az American Library Assotiation közreműködésével a katalogizálást szolgáló eszközök szabványosításában további jelentős fejlesztéseket, normalizálást és szabványosítást is végzett. Többek között ekkor alakult ki az egykori amerikai postai levelezőlap nagysággal megegyező katalóguscédula szabványos mérete és az ahhoz illeszkedő katalógusfiókok rendszere. A vállalkozás által megindított, olcsó szolgáltatások bevezetése és széles körű alkalmazása -  általános űrlapok, szabályok és részletező előírások, a centralizált és így normalizált cédulakatalóguskar- ton-nyomtatás, egészen a tintatartóra és az írótoll- ra is kiterjedő gondoskodás -  a könyvtárak tevékenységének egységesítéséhez vezetett.A rendszer továbbfejlesztését jelentette, amikor a Library Bureau vállalat egyik könyvelője -  E. W. 
Sherman -  felismerte, hogy a cég által gyártott termékek nemcsak a könyvek katalogizálására, hanem a vevők, a termékek nyilvántartására, valamint a számlák vezetésére és a könyvelés rendszerezésére is alkalmasak. Tulajdonképpen ezzel a felfedezéssel indult világhódító útjára a cédula-technológia, amely az 1920-as évektől kezdődően, az 1960-as évekig -  a számítógépek elterjedéséig -  mind a gazdasági életben, mind pedig a közigazgatásban, vagy a pénzügyi és biztosítói világban -  mint a nyilvántartáshoz, az adattároláshoz és az információk rendszerezéséhez feltétlenül szükséges
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és nélkülözhetetlen, minden igényt kielégítő eszköz -  egyedülállóan uralkodott. A cédulák széles körű alkalmazása óriási fellendülést hozott a cég életében is, jelentős tőkebefektetések történtek és a termelés, valamint a termékek választéka többszörösére növekedett.A kartonok alkalmazásának újabb bővülési lehetősége nyílt meg, amikor -  jellegzetes amerikai karrierje után -  már mint univerzális papír-nyilvántartó rendszer tért vissza az európai kontinensre. Ezt követően a technológia fejlődésében a két földrész közötti kölcsönhatás vált általánossá, követhetetlen oda-vissza átvitelekkel és transzformációkkal. Európa a taylorizmus győzelmével együtt, mint új eszközt fogadta be a „papír-gépet”, és ettől kezdve a cédulákat tartalmazó szekrény az időmegtakarítás, a racionalizálás, az átláthatóság, a rendezettség és a modern üzemvitel szinonimájává vált. Számos folyóirat, önálló kötet látott napvilágot a technológia fejlesztése és terjesztése érdekében, és azért, hogy azt a modernizáció, valamint korszerű munkaszervezés legfontosabb elemévé tegyék. Az írás címéül választott szlogen „Karteien können alles!” cím is egy ilyen tartalmú folyóiratból származik, a Zeitschrift für Organisation und moderne Betriebsführung, 3. Jg., 1929., 3 sz. 6. old. A cédula-technológia kétségtelen világszintű sikeréhez azonban -  a valóban gazdag alkalmazási lehetőségeken túl -  a hasznosításhoz szükséges kiváló logisztikai háttér megteremtése, valamint az írásban rögzített, pontos használati útmutatások rendelkezésre bocsátása is hozzájárult. Mindezek együttesen azt eredményezték, hogy az alacsonyabban képzett munkaerőt is be lehetett kapcsolni a kartonok alkalmazásának korai évében kialakulóban lévő, ám később egyre nagyobb teret nyerő világgazdasági vérkeringésbe. Ennek jegyében készültek tároló szekrények, álló és ülő rendezőpultok, kartontárolásra alkalmas íróasztalok, a kartonok előrendezéséhez szükséges segédbútorok és berendezések, a cédularendszer kezelését megkönnyítő eszközök, és fel- I

iratok, speciális székek, kihúzható rendezőasztalok stb.Markus Krajewski munkája azonban nem csupán a cédulák geneológiájának -  már önmagában sem érdektelen -  megismerésére alkalmas: kommunikáció- és rendszerelméleti, rendszerszervezési megközelítése miatt képet kapunk a világhódító cédularendszer elméletéről, és logikai szerkezetéről is. A könyv lapjain megismerkedhetünk a szerzőnek azzal az igen figyelemreméltó okfejtésével is, amelyben előbb a könyvtárakban alkalmazott, később a gazdasági, a közigazgatási és pénzügyi életre is átterjedt cédula-technológia logikai rendszerét elemzi. Részletesen bemutatja a cédulák sajátos adatmodellezését, a „papírból készült keresőgép” algoritmusát, és azt az általános elméletet, amelynek alapján az új eszköz szinte minden tevékenységben -  lett légyen az adatrögzítés, rendezés, címzés, ellenőrzés, raktározás, tárolás, könyvelés és számolás -  hasznosítható vált. Az elméleti modell ehhez a következő: egy (elméletileg végtelen) hosszú, részeire felosztott papírszalag (vagyis a kartonok halmaza); egy írható, olvasható fejléc; egy pontosan megállapított és rögzített leírás az algoritmusról, amelynek alapján a fejléc a cédulákon módosul. A modell hasonló a számítógépes logikai rendszerekhez, ahol az adatfeldolgozás során létrejövő fogalmakat, valamint azok tartalmi és formai összefüggéseit a megfelelő formátumban kell beilleszteni egy előre rögzített adatstruktúrába. Ennek eredményeként valóban kialakulhat egy olyan rendszer, amely csaknem minden adat, tevékenység modellezésére, feldolgozására alkalmas lehet. A kötet rámutat arra is, hogy a „papír-alapú keresőgép” megteremtése szükséges előfeltétele volt a számítógép kialakulásának, és a számítógép adatmodellezése e forrásból merített.Krajewski felfogása szerint a cédulák közvetítő (média) és tárolási szerepet töltenek be, s rájuk éppúgy érvényes a Shannon-féle információs-kommunikációs modell, mint bármely más médiára. A kötet
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bemutatja a cédulák közvetítette kommunikáció zavaró tényezőit is: az átvitelt veszélyeztető' forrásokat, az információ továbbítás zavarának rendszeren belüli helyét és helyzetét, a kartonok információs entrópiájával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, valamint azokat a törekvéseket, amelyek a zavarok csökkentésére, illetve megszüntetésére irányulnak. A könyv részletesen elemzi a nem elektronikus adatfeldolgozás képződményeinek kérdéskörét is: a cédulák rendszerezése révén olyan adattárolási rendszer alakul ki, amelyben az információk egymástól elkülönítetten, egyenirányítottan és szabadon rendezhető, mozgatható hordozókon állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy egy újabb szigorú rendezőelv szerint tovább feldolgozhatok és bármikor előhívhatók legyenek.Markus Krajewski kultúrtörténeti megközelítésű cé- dulatechnológia-történeti műve rendkívül széles alapozású bemutatását adja a témának. Az 574 hivatkozást és mintegy húsz oldalas irodalomjegyzéket tartalmazó kötet német alapossággal készült. A könyvben történő gyors eligazodást részletes névés tárgymutató segíti, amire szüksége is van az olvasónak, mert a tartalomjegyzék meglehetősen a szerző szakmai zsargonjából eredő és csupán képszerű megfogalmazásokat ad. A német könyvkiadás és a szerző, valamint a szerkesztő igényességének újabb bizonyítéka, hogy a kötetben található

huszonkét illusztrációhoz külön képjegyzetek készültek, ahol a képek származási helyét is feltüntették. A kötet illusztrációja azonban meglehetősen szegényes és igénytelen, azok minősége nem dicséri a német könyvkiadást, s talán a költségekkel történő takarékoskodás lehet oka annak, hogy a kötet belső értékeihez viszonyítva igen sekélyes annak külső megjelenése is. A könyv technikai előállításáról azonban csak elismerően szólhatunk. Jóllehet papírborítással és ragasztókötéssel készült a kötet, mégis -  ellentétben a magyar könyvkiadásban már megszokott minőséggel -  kibírta a fordítással és a recenzeálással kapcsolatos használatot anélkül, hogy szétesett volna.A Zettelwirtschaft megjelenésekor meglehetősen nagy visszhangot váltott ki és a német nyelvterületen: a könyvtáros szaksajtón kívül foglalkoztak vele a legnagyobb példányszámú német napilapok, a történettudományi, a művészet- és irodalomtudományi, valamint a kultúrtörténeti folyóiratok is. 2004 márciusában a szerzővel egyórás beszélgetést folytatott a Bajor Rádió.Markus Krajewski a témáról és egyéb kutatásairól szóló önálló honlapot nyitott, ahol a kötettel kapcsolatos legfontosabb recenziók lelőhelyét, s időnként teljes szövegét közli.A honlap címe: www.verzetteln.de
Sipos Anna Magdolna

612 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 5.

http://www.verzetteln.de


A magyar
könyvkultúra
szolgálatában

A Számmer nyomdászcsalád históriája
Typis Számmerianis : A Számmer 

nyomdászcsalád története és a 
nyomtatványok bibliográfiája 
1794-1920/Frigyik Katalin. -  
1-2/1-2. köt. -  Székesfehérvár: 
[Szent István Király Múzeum], 2003. 
-  373, 259, 504 p. ; 24 cm. -  
(A Szent István Király Múzeum 
Közleményei, A. sor. 38.)

Kezdhetnénk úgy is, mint a magyar népmesékben: hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl volt egyszer egy német nyomdászlegény. Elindult vándorútra, és ahogy ment-ment, mendegélt, elérkezett a pannóniai tájra. Munkába állt, letelepedett, családot alapított, gyűjtögette vagyonkáját, és -  talán valóban így volt: -  boldogan élt, amíg meg nem halt. A mi mesénk azonban ezzel még nem ér véget, sőt voltaképpen itt kezdődik. Alois Summer, illetve most már Számmer Ala
jos ugyanis úgy látta jónak, hogy fia szintén az ő mesterségét folytassa. Amikor felcseperedett, a jó hírű győri Streibig nyomdába küldte tanulni és dolgozni. Számmer Mihály innen gazdája és mestere veszprémi fiókműhelyébe került, azt vezette, majd meg is vásárolta. 1794-ben szerzett királyi privilégiumot, és ettől az évtől számítható a jeles tipográfus dinasztia több mint száz esztendőbe terjedő históriája, a hazai könyvkultúra múltjának egy sajátos, érdekes és most részleteiben is feltárt fejezete.
Frigyik Katalin hosszas és kiterjedt vizsgálódásainak eredménye nemrég látott napvilágot Typis Számmerianis. A Számmer nyomdászcsalád 
története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794-1920 címmel, illetve alcímmel. A könyvet munkahelye, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum adta ki 2003-ban, a helyi Számmer-nyomda alapításának bicentenáriuma alkalmából. Mégpedig három kötetben, összesen több mint ezeregyszázharminc oldalon, ízléses, vonzó kivitelben. Az első kötet a család és a nyomdák történetének monografikus feldolgozása, a második és a harmadik a címjegyzék (az egyik a könyvek, évkönyvek, aprónyomtatványok, hirdetmények, újságok, a másik a színlapok és színházi plakátok adatait tartalmazza). Az értekezés gondos
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és igényes munka; méltó társa az utóbbi időben ismét fellendült nyomdatörténeti kutatás jeles produktumainak, V. Ecsedy Judit, Borsa Gedeon, Hor
váth József (aki éppen az említett Streibig-féle tipográfiáról írt) és mások könyveinek. A kétfelé tagolódó terjedelmes második rész pedig, mint a hazai helyismereti-helytörténeti bibliográfia számottevő, bravúros teljesítménye külön is kiérdemli a könyvtárosok és -  megjósolhatóan -  a majdani felhasználók elismerését. Nálunk a recenziókban nemigen szokás méltatni a lektor szerepét, ezúttal mégis indokolt kivételt tenni. Kégli Ferenc nagyszerű helyismerete, a helytörténetírásban szerzett sok-sok tapasztalata, átlagon felüli bibliográfiai jártassága minden bizonnyal hozzájárult, hogy a felmerülő tartalmi és módszertani problémák jelentékeny hányadát a szerző sikeresen oldotta meg.Az ötlet bő tíz évvel ezelőtt született, egy kiállítás előkészítése során. A széles körű anyaggyűjtés alapját a fehérvári múzeum könyvtárának állománya képezte; ismételten bizonyítva, hogy a színvonalas helytörténeti tanulmány és bibliográfia fontos feltétele a megfelelő gyűjteményi háttér. A hajdani múzeum-egylet vezetői és tagjai tudatosan törekedtek a helyi nyomdatermékek maradéktalan kurrens gyarapítására, valamint a korábbiak visszamenőleges beszerzésére, és ezt a dicséretes gyakorlatot az utód intézmény is folytatta. Frigyik Katalin azonban nem elégedett meg ennyivel: levéltárak, egyházi irattárak, múzeumok és könyvtárak sokaságában nézte át a számba jöhető dokumentumokat (köztük a helyi cenzor reformkori jelentéseit), továbbá kijegyzetelte az országos könyvészeteket, 

Szinnyei József és Gulyás Pál biobibliográfiáját, fellapozta a lexikonokat. Messzemenően támaszkodott a szakirodalom, főleg a helytörténeti munkák megállapításaira (a lista impozáns), és -  mint az a historiográfiai bevezetőből kiderül -  tisztelettel közeledett a téma korábbi kutatói felé; a közelmúltból leginkább Arany Magyar Zsuzsa és Murányi Lajos közleményeire hivatkozik. Gazdag tényanyagot

mozgat, jegyzeteinek száma közel ezer. Feltűnően jó minőségű a százharminchat szemléltető illusztráció: okiratok, levelek, kisnyomtatványok, könyvcímlapok, kötéslapok, szegélydíszek, portré- és családi fotók stb. másolatai. Szervesen egészíti ki a főszöveg mondandóját a függelékként közölt tizennyolc levéltári irat (mindegyik a tizenkilencedik századból). Ugyanakkor szívesen olvastunk volna többet a gyakrabban előforduló szerzőkről. Ezt esetleg egy magyarázatos névmutató is pótolná, de az index sajnálatos módon az első kötetből kimaradt.Frigyik Katalin rendkívül aprólékos helytörténeti adatfeltárást végzett, és elmélyült elemzései szintén alapos tájékozottságról tanúskodnak. Szerényebb viszont az országos kitekintés, rálátás. Ennélfogva nem mindig érzékelhető közvetlenül, hogy a lokális jelenségek jórészt a keretet adó általánosabb fejlődési tendenciák jellemző jegyeit viselték magukon, és a helyi események, fejlemények az országos folyamatokat erősítették. Minderre vonatkozóan legalább négy példát célszerű kiemelni.Nem egyedi eset sem az egyetemes, sem a magyar- országi nyomdatörténetben, hogy ugyanazon família több tagja, több nemzedéke tevékenykedett ezen az iparágon -  vagy inkább iparművészeti ágon -  belül. Elég talán a francia Etienne, a holland Elzevir, a francia Didót, illetve itthonról -  csupán a Számmerek kortársai közül -  a Länderer és a 
Kner családra utalni. A mostani kiadvány meggyőzően dokumentálja, hogy a szóban forgó dinasztia mindenkori szeniorai miként, milyen következetesen örökítették át a mesterség fogásait és az üzleti titkokat. A szerző szavait idézve: „A  család négy ge
neráción át, fáradhatatlanul munkálkodott azon, 
hogy a nyomda fennmaradását biztosítsa, ezáltal a 
nehezen megszerzett privilégiumot a következő nem
zedékeknek átadhassa. A fennmaradás hét kitanult 
nyomdászmester szakmaszeretetének, rátermettségé
nek és három kitartó özvegyasszony erőfeszítésének 
köszönhető. ” (1. köt 189. p.)
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Számmer Mihály és utódainak sikeres vállalkozása újfent ráirányítja a figyelmünket arra a közismert tényre, hogy a hazai könyvkiadás, nyomdászat és könyvkereskedelem újkori fejlődésében, a polgárosodás hajnalán a német származású vagy éppen a német államok valamelyikből ide vándorló szakemberek pótolhatatlan, mondhatni: meghatározó szerepet játszottak. Noha minden valamirevaló tanulmányban olvashatunk, és az egyetemi, főiskolai könyvtörténeti kurzusokon is hallhatunk erről, a megnyugtató magyarázattal mindmáig adós a tudomány. Tehát újra elgondolkodhatunk azon: vajon mi vezérelte ezeket az embereket, milyen lelki-etikai (esetleg gazdasági) motivációk késztették őket az asszimilálódásra, a magyar kultúra szolgálatára. A „hungarus” tudat kialakulása és létének eleven hatása utoljára talán a boldogult Fülöp Géza témába vágó ún. nagydoktori értekezésének vitáján került szóba. A Számmer család históriája újabb lépéssel vihet közelebb a kérdés tisztázásához.A nyomdaipar kapitalizálódásának szerves velejárójaként és hasonlóan más tipográfusokhoz, a Számmerek is kísérletet tettek arra, hogy a vállalkozást kiterjesszék, azaz több városban is saját műhelyt létesítsenek. Az eredeti bázishely, Veszprém után Székesfehérváron, majd a jóval távolabbi Zalaegerszegen próbálkoztak. A három officina közül csak egy, a fehérvári gyökeresedett meg igazán: itt a család, majd a jogutód cég, a Pannónia tevékenysége együttesen közel másfél évszázadot (1803-tól 1949-ig) ívelt át. Munkásságuk, termékeik elválaszthatatlan részét képezik a város -  és természetesen a másik két település -  újkori művelődéstörténetének, az általuk előállított könyvek, időszaki kiadványok, hivatalos és egyéb kisnyomtatványok, színlapok felbecsülhetetlen értékű forrásai a helytörténetnek.A szerző számos helyen hangsúlyozza: bár kifejezetten lokális, kissé tágabban regionális ható- és érdekkörű nyomdákról van szó, működésük némely periódusában országos jelentőségű kiadványok is

készültek gépeiken. Különösen igaz ez a tizenkilencedik század első felére, amikor a magyarországi könyv- és nyomdakultúra földrajzilag még jobban differenciálódott, Pest-Buda centrális szerepe csak ekkortájt formálódott, azaz vidéken is jelentékeny központok léteztek. Egyáltalán nem a teljesség igényével, ám feltétlenül megemlítendő ebből az időből Pápay Sámuel A ’ magyar literatúrá esmérete (1808) című, úttörő jellegű tankönyve, Deák Ferenc 1836-os, elkobzott követjelentése, Vörösmarty M i
hály két drámája (A bujdosók -  1830, Csongor és Tünde -  1831), Bajza József kemény hozzászólása a Conversations-lexikoni porhoz (1830), és talán a leghíresebb, a nagy port kavart nyelvújítási vitairat, a Mondolat (1813).A dolgozat tartalmából következően túllép a szűkén vett nyomda- és könyvtörténet határain. Mivel a vizsgálat tárgya érintkezik a társadalmi mozgás csaknem valamennyi szektorával, a három kötet különféle történettudományi ágak számára kínál fogódzót, kútfőket, adatokat, továbbá az életrajzi megközelítéshez is komoly segítséget nyújt. Megint csak néhány példát hoznánk fel. Rengeteg információt meríthetnek az egyháztörténészek, hiszen számtalan római katolikus prédikáció- és imagyűjtemény, énekeskönyv, Schematismus került ki ezekből a műhelyekből, de néhány protestáns szellemiségű mű is napvilágot látott. Az iskolák múltjához az érdeklődők leginkább az értesítőkön, az alkalmi költeményeken, a tankönyveken keresztül juthatnak hasznosítható adalékokhoz. Sok-sok hirdetmény címleírása csábíthatja a közigazgatás-történet művelőit, az irodalomtudósok pedig megannyi editio princeps felől tájékozódhatnak. A lokális sajtó korábbi korszakainak kutatói sem kerülhetik meg ezt a kiadványt, mert a Számmer-műhelyek- ben jó néhány helyi lapot (folyóiratot, újságot) nyomtattak. Valóságos színháztörténeti kincsesbánya több mint 2620 tételével a bibliográfia második része, ahol a színlapok és a teátrumi plakátok, valamint a színházi jelentések kimerítő leírásai ta
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lálhatók. A monográfia fontos metodikai hozadéka a manapság ismét divatos családtörténet műfajának mintaszerű megvalósítása; beleértve a kötet végi genealógiai táblázatot is.Noha a kétkötetes címjegyzék látszólag elkülönülő' egysége a feldolgozásnak, valójában a kapcsolódás nagyon szoros. Frigyik Katalin úgy tekint a vaskos lajstromra, mint az értekezés kiegészítő' részére, ha úgy tetszik: függelékére. Lépten-nyomon utal a konkrét, számozott tételekre, ily módon gondolatai, fejtegetései értelmezéséhez elengedhetetlen a segédletként funkcionáló összeállítás párhuzamos forgatása.Természetesen a bibliográfia felfogható önálló opusként is, mert önmagában is értékelhető, mégpedig magasra értékelhető szellemi alkotás. Az elvégzett munka mennyisége és minősége előtt egyaránt fejet hajthatunk. Az összeállító hatalmas, körültekintően rendezett adathalmazt tár elénk. Kevés híján ötezer tétel sorjázik egymás után a két részre bontott, ám folyamatosan számozott jegyzékben. Az első rész tagolása elsődlegesen földrajzi: előbb a veszprémi, aztán a zalaegerszegi, végül a székesfehérvári nyomtatványok leírásai olvashatók. A másodlagos rendező elv formai: a dokumentumtípusok egyik csoportjába a könyvek (füzetek), évkönyvek és aprónyomtatványok, a másikba a hirdetmények, a harmadikba a folyóiratok és újságok kerültek (a zalaegerszegi termés ilyetén szétválasztása a csekély mennyiség miatt felesleges volt). E kategóriák további szortírozása a nyomdák szerint történt, ami egyúttal a megjelenés időrendjét is tükrözi. Egy-egy esztendőn belül az első és a harmadik kategóriában a szerzők, illetve a címek betűrendje, a másodikban a keltezés dátuma a besorolás alapja. Szerkezetében azonos logikát követ a színlapokat és színházi plakátokat felölelő második rész. Ebben a formai osztályozásra nem volt szükség, így mind a veszprémi, mind a fehérvári anyag a műhelyek, azokon belül az előadások félkövérrel kiemelt napjának kronológiai rendjében sorakozik.

Behatóbb elemzést igényelne a tételalkotás, ám ezúttal csak egy-két meghatározó mozzanat felvillantására szorítkozhatunk. Frigyik Katalin igyekezett -  hacsak tehette -  az autopszia elvét alkalmazni. Ebből fakadóan bibliográfiai leírásai precízek, betűhívek. Arra törekedett, hogy minél több adatot regisztráljon, többet, mint amit a szabvány előír. Különösen részletes felvilágosítást nyújt a hirdetményekről és -  mint szó esett róla -  a színlapokról. Ha sikerült kiderítenie, a szerzők neve mögött feltüntette a születési és halálozási évet (amit a névmutatóban megismétel). A folytatólagosan, de gondolatjellel elválasztva szedett megjegyzései nemcsak a nyomtatvány jellegét, műfaját rögzítik, hanem jól hasznosítható hely- és művelődéstörténeti információkat is közölnek az eseményekről, a személyekről, az illusztrációkról, olykor a tartalomról. Külön-külön sorban látható a dokumentum lelőhelyének és a forrásadat származási helyének (általában: helyeinek) jelölése (egyik is, másik is rövidítve), valamint az első részben -  közbeiktatva -  az utaló. Az eligazodást, a visszakeresést az első kötetben az összes személynevet (szerzők, közreműködők, címzettek, kiadók stb.) kivetítő mutató könnyíti meg. A másodikhoz -  mivel színházi előadásokról tájékoztat -  három index készült: a bemutatott darabok címeiről, a szerzőkről (írókról, fordítókról, zeneszerzőkről) és a művészekről (színészekről, rendezőkről, karnagyokról, egyéb közreműködőkről, sőt a társulatokról); az elemi életrajzi adatok itt is szerepelnek.A kitűnő nyomdatörténeti összeállítás jelentékeny mértékben járul hozzá a retrospektív nemzeti bibliográfiai feltárás teljesebbé tételéhez. Ebből a szempontból bizonyító erejűek az egyes címleírásokban fellelhető forrásadatok. Az első részből szúrópróbaszerűen megvizsgálva néhány időszakot, egyszerű matematikai művelettel is kimutatható, hogy a mindmáig etalonnak számító Petrik-féle (az 1910-es évekből a Kozocsa-féle) könyvészetből az itteni tételek tetemes hányada hiányzik. A zalaeger-
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szegi fióküzem hat nyomtatványából mindegyik, Számmer Mihály 109 veszprémi könyve és kisnyomtatványa (1794-1805) közül 27 (26,2%). Székesfehérváron három periódusban ugyanazon dokumentumféleségeknél az alábbi eredmények jöttek ki: 1803-1812 között 39-ból 18 (46%), a kiegyezést megelőző' évtizedben (1857-1866) 207-ból 127 (61,3%), Heckenast Kálmán (1902-1920) 149 kiadványából 79 (53,6%) maradt ki az érintett ciklus-bibliográfiákból.Maga a szerző fogalmazta meg: a tárgykör kutatása a háromkötetes mű közreadásával nem ér, nem érthet véget. Nyilván ő is fontolgatja a további esélyeket, lehetőségeket. A magyar könyvkultúra és a helyismeret-helytörténet ügye iránt elkötelezett külső szemlélőt pedig az a remény töltheti el, hogy ez a kiváló munka ösztönzésül szolgál majd más települések könyvtárosai, az egyetemek, főiskolák informatikus könyvtáros szakos nappali és levelező hallgatói számára. Biztató és mindenképpen követhető, követendő példát adhat akár egy-egy város, akár egy-egy nyomda, netán kiadó termékeinek számbavételére, az utóbbiak működésének tudományos igényű feldolgozására.
Bényei Miklós

STURGES, Paul
Public internet access in libraries 
and information services /  Paul 
Sturges. -  London : Facet Publ. 
2002.-X IX , 220 p.
ISBN 1-85604-425-4

internethasználat 
a könyvtárakban

Az internet ma már kétségkívül otthon van a könyvtárakban. Az sem kérdés, hogy a könyvtárak fontos szolgáltatása olvasói számára az internet elérésének biztosítása. A szabályzatok megalkotása igen összetett feladat, különösen, ha minden érdekelt, azaz a fenntartó, az olvasók és a könyvtárosok igényeit egyaránt figyelembe akarjuk venni.A bevezető fejezetben találjuk a definíciókat, bár a szerzők szerint akár át is ugorhatjuk ezeket. Tételezzük fel, hogy ezekkel nagyjából tisztában vagyunk, ezért tegyük ezt mi is, és nézzük, mi a könyv célja.
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Gyorsan kiderül, hogy nem elméleti munka, inkább a nyilvános internet-eléréssel kapcsolatos működőképes politika, szabályzatok kialakításához kíván segítséget nyújtani. Mindehhez háttér-információkat kell nyújtania. Nincs szükség viszont arra, hogy a könyv teljességre törekedjék. Hasznos forrásokat mutat be, de nem nevez meg minden szakirodalmat, URL-t, és szervezetet.Nyilvános internethasználatot a különböző intézményekben és különböző módon nyújtanak. Teljes körű nyilvános elérést biztosítanak a könyvtárak, amelyeknek általában vannak szabályzatai a nyomtatott anyagok használatára, de ritkán rendelkeznek a digitális forrásokhoz való hozzáférést szabályozó dokumentumokkal.Valamilyen mértékben nyilvános az elérés a felső- oktatási intézményekben, még ha az a hallgatókra, oktatókra és az intézmény más dolgozóira korlátozódik is. A hozzáférést a kutatási és oktatási célú használat esetében engedik meg, de sokszor szemet hunynak az ettől eltérő használat felett.A szakkönyvtárakban, múzeumokban, levéltárakban általában az elérés szabályozása hasonló a felsőoktatási intézményekben találhatóhoz. A gyakorlatban egyes intézmények megengednek némi általános használatot is. Az iskolai könyvtárakban a legnehezebb a nyilvános elérésre vonatkozó koherens szabályozás megalkotása, amely csak a releváns, az intézmény céljait szolgáló elérést tenné lehetővé.A recenzensnek itt be kell vallania, hogy nem tudja biztosan, maradéktalanul igaz-e mindez idehaza. Azt gondolja azonban, hogy a Nagy-Britanniában megfogalmazódó gondolatok -  ha kisebb-nagyobb módosításra, a hazai körülményekhez való igazításra szorulhatnak is -  jól hasznosíthatók a mi intézményeinkben is.A kötet három fő részből áll. Az első és a második fejezet alkotja az első részt. Az eső fejezet felvázolja, hogy mi is az internet és „mire használható” . A második fejezet az internettel kapcsolatos problé

mákról, mindenek előtt a vele kapcsolatos félelmekről szól. Ezek a félelmek a következőkkel kapcsolatosak:© ártalmas tartalom,© megbízhatatlan tartalom,© a tartalom kereskedelmivé válása,© a szellemi alkotások tulajdonával kapcsolatos problémák,© a magánélet és a magántitok sérülése,© bűnözés (cybercrime).A fejezet második része olyan kérdéseket tárgyal, mint az internettel kapcsolatos törvényhozás, szabályozás és a tartalomszűrés.A második rész, a harmadik, negyedik és ötödik fejezetben a szabályozási folyamat etikai, jogi és gyakorlati alapjait kívánja röviden bemutatni. Az etikai kérdések kapcsán áttekinti néhány szervezet etikai kódexét, továbbá olyan kérdéseket tárgyal, mint az információ szabadságának elve, a tartalom- szűrés etikája a munkahelyen, a gyerekeknek nyújtott hozzáférés esetében, a könyvtárakban. Az utóbbi kettőt szembeállítja a gyermekek jogaival, illetve az információhoz való szabad hozzáférés étoszával. Ne gondoljunk itt bonyolult, tudományos okfejtésre. Mindezt nagyon is gyakorlatiasan teszi a szerző. A sokszor véget nem érő etikai viták ismertetése helyett a kihívásokat ismerhetjük meg, majd a szerző véleményét, amely arra is ösztönöz, hogy magunk döntsünk e kérdésekben. Mindezt segíti az is, hogy esettanulmányokat kapunk, amelyekből aztán más kontextusban elhelyezve az olvasottakat általánosítható tanulságokat vonhatunk le.A negyedik fejezet igazából csak az ide vonatkozó brit jogot ismerők vagy az iránt érdeklődők számára érdekes. Annál fontosabb az ötödik fejezet, amely a megvalósítás kérdéseit tárgyalja a következő témákra bontva:© a számítástechnikai szolgáltatások,© a munkatársak (tovább jképzése,
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© a felhasználók regisztrálása,© felhasználóképzés és segítségnyújtás a felhasználóknak,© felügyelet (a problémamentes működtetés),© monitorozás, szűrés, letiltás.A hatodik fejezet módszeresen végigvezet bennünket a szabályzatok megalkotásának folyamatán. A könnyebbség kedvéért a szerző" tizenkét lépésre bontja a folyamatot, gondosan indokolva az egyes lépések szükségességét. Ennek a folyamatnak fontos része az az ellenőrző lista, amellyel nemcsak a fejezet végződik, hanem a nyilvános internet-eléréssel kapcsolatos szabályozási tevékenységünket is végződnie kellene, pontosabban, amely a szabályzatok nyilvánosságra hozását megelőző lépés kellene, hogy legyen. Az irodalomjegyzék és a hasznos webhelyek válogatott listája mellett a függelékben számos, mértékadónak tekinthető szabályzatot s irányelvet találunk.
Koltay Tibor

Die Schulmediothek im Unter
richtsprozess /  [die Publ. wurde 
erarb. von der Expertengruppe 
"Nutzungsmöglichtkeiten de 
Schulbibliothek im Unterricht"] ; 
Red. Niels Hoebbel. -  Berlin, 
Ehern. Dt. Bibliotheksinst., 2000. 
117 S. -  (Dbi-Materialien ; 199) 
ISBN 3-87068-999-4

iskolai médiatár 
a tanulási 
folyamatban

A hajdani Német Könyvtári Intézet utódszervezete (EDBI =  Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut) szakértői gárdája által összeállított kiadvány 11 tanulmányt tartalmaz, melyek mindegyike az iskolai médiatárnak az oktatási folyamatban betöltött szerepét hivatott megvilágítani. Fontos tisztázni ugyanis -  miként azt a szerkesztő, Niels 
Hoebbel rövid, de tartalmas előszavában megállapítja - ,  hogy mi is teszi az iskolai médiatárat érdekessé az oktatás számára. Miben is áll ennek a „tanulási térnek” a jelentősége? Abban talán, hogy didaktikai kreativitásra és módszertani nyitottságra ösztönöz, vagy abban, hogy
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egyéni választási lehetőséget biztosít a különböző médiumok között? Netán az információkhoz és az irodalomhoz való gyors hozzájutás, esetleg a tanulást serkentő atmoszféra miatt fontos hely a médiatár az iskolában? Egyetlen aspektust sem ragadhatunk ki mint általánosan érvényes választ, márcsak azért sem, mert az információs társadalomban az új médiatechnológiák megjelenése az iskolai médiatárak lehetőségeit is jelentősen kiszélesítette. Ezáltal döntő fontosságúvá váltak a könyvtárak életében végbemenő változások, olyannyira, hogy a médiatárak az iskolák koordináló központjaivá léptek elő. Ezt a változást a hagyományos „iskolai könyvtár” elnevezést felváltó „iskolai médiatár” is jól jelzi. Az EDBI brosúrája, amely egyben az azóta megszűnt intézet utolsó iskolai könyvtárakkal kapcsolatos kiadványa, az iskolai könyvtárak feladatait átértelmező reformtörekvésekhez kíván hozzájárulni elméleti alapvetéseivel (az első 4 tanulmány) és konkrét oktatási projektjeivel, téma-és óravázlataival (további 7 tanulmány) egyaránt.Az első tanulmány -  Horst Dichanz írása -  az iskolai médiatárak pedagógiai funkcióját vizsgálja a jelenlegi iskolai- és oktatási reform folyamatában. A tanulóközpontú és cselekvésorientált oktatás, a média világában való jártasság kialakítása a sokoldalúbb és hatékonyabb információszerzés- és feldolgozás érdekében, a nyitottabb oktatás, melyhez az önálló tanulás támogatása és a projektmunka éppúgy hozzátartozik, mint az időnkénti nyílt minőségellenőrzések -  nos mindez új kihívásokat jelent az iskolai médiatárak számára. Itt a rendelkezésre álló információs -és munkalehetőségek összessége lehetővé teheti, hogy a tanulók újabb ösztönzéseket kapjanak referátumaik és dolgozataik minőségének további javításához.
Andreas Papendieck és Irmgard Kempter tanulmánya az iskolai médiatárban zajló tanulási folyamatokat elemzi. Részletesen áttekinti az információkutatás stratégiáit a hagyományos könyvtári keresési eljárásoktól a digitális médiumok, multimédiás esz

közök alkalmazásán át az internetes keresésig. Az oktatás elsődleges célkitűzése a tanulók megismertetése a napjainkban meglévő információs eszközök sokféleségével. A következő lépés az információk elemzése, értékelése és alkalmazása -  például prezentáció formájában, mely éppúgy végbemehet az osztályteremben, mint a médiatárban. A médiatár a felfedező és projektorientált tanulás terepeként valamennyi oktatási szint, korosztály esetében bekapcsolható a tanulási-tanítási folyamatba, jóllehet komolyabb kihívást jelent a tanárok számára is. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a multimédia csak eszköz az ember egyéni tudásának „megkonstruálására” . A cselekvésorientált tanulás keretében létrehozott egyéni multimédiás alkotások merőben új didaktikai perspektívákat nyithatnak.Az alsó tagozatban kezdődő és kibontakozó „irodalmi élettel” foglalkozik Edelgard Moers, k i  olvasás tanításának a tanuló egész személyiségére kell irányulnia, és a tanulás minden szintjén -  a kognitív, szociális, érzelmi, személyes stb. tanulási szinteken -  egyaránt biztosítani kell számára a tanulási esélyeket. Egy szöveg befogadása -  olvasása vagy meghallgatása -  konstruktív tevékenység, teljes és aktív folyamat a tanuló számára. Az irodalomoktatásban különösen fontos szerepet játszanak a kreatív munkaformák -  a szövegek tartalmának írásbeli, vizuális, akusztikus, plasztikus, zenei stb. megformálása. Ezek révén könnyebben kiépíthető a tanuló és a szöveg közötti személyes kapcsolat.
Moers témáját folytatja Jochen Dreier, immár az idősebb, felső tagozatos korosztályra (vö. Németországban: Sekundarstufe), közülük is a 7. osztályosokra koncentrálva. Az alsó tagozattal ellentétben a 7. osztályosok esetében arról szól az olvasás támogatásának speciális feladata, hogy miként lehet kivédeni az olvasástól való elfordulást, amely erre a korosztályra olyannyira jellemző. Gyakorló könyvtárostanárok számos ötletet meríthetnek a tanulmányból: az iskolai médiatár állományának
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összetételétől és rugalmas nyitvatartási idejétől kezdve a kommunikatív atmoszférán és „happe- ning”-eken át a tanulók kreatív tehetségének felkeltéséig és aktivizálásáig, elvezetve őket egy adott könyvhöz.Gyakorlati ötlettárként is szolgálnak a gyűjtemény második részének projektjei, melyek között találunk alsó tagozatos tématerveket (például a patakban zajló élet vizsgálata; a dinoszauruszok “életre keltése”; az egészséges táplálkozás) és “felsős” illetve gimnáziumi projekteket egyaránt (például: Középkori mondák és legendák; Felfedezések és hódí

tások a középkorban; Német történelem 1919-1949). Szinte valamennyi projektben fontos szerepet kap az iskolai médiatár kreatív használata.A közoktatásban -  azon belül is elsősorban az iskolai könyvtárak életében, feladataiban -  végbemenő tartalmai és technikai változásokat naprakészen tükröző tanulmánykötetet jó szívvel ajánlhatjuk a pedagógia elméletével és gyakorlatával foglalkozó szakembereknek: iskolai könyvtárosoknak, pszichológusoknak, tanároknak.
Éger Veronika

Mérés, adat, statisztika
Útmutató 

a könyvtárak statisztikai 
tevékenységéhez Mostanában jelent meg a Könyvtári Intézet kiadásában Somo

gyi József  munkája, a Mérés, adat, statisztika. Útmutató a 
könyvtárak statisztikai tevékenységéhez c. összeállítás.A tartalomból:
Bevezető sorok; Egy dióhéjnyi történet, Honi szemléletváltozás (Könyvtárosok; Könyvtári rendszer); Egy kis elmélet (Mennyiség és minőség; Mérés és adat; Mintavétel; Kivetítés; Adat és mérés; Csapdák; A csapdák elkerülése; Viszonyszámok; Statisztika); Gyakorlati tudnivalók (Az adatgyűjtés rendszere: kik szolgáltatnak adatot, kik gyűjtik össze az adatokat, hogyan egyesülnek és jelennek meg az adatok, hány adatot kell kezelni); A z adatok, amelyeket szolgáltatni kell (általános tudnivalók, azonosító adatok, működési feltételek, forgalom).A kötet mellékletei:1. sz.: Jelentés a könyvtárak 2004. évi tevékenységéről2. sz.: Jogszabályok3. sz.: Szabványok4. sz.: Fogalomértelmezések5. sz.: A könyvtártípusok és kódjai
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04/173
PETRUCCIANI, Alberto: Storie di ordinaria dittatura: i bibliotecari italiani e 
il fascismo (1922-1942) = Boll.AIB. 43-Vol. 2003. 4.no. 417—442.p. 
Bibliogr. a jegyzetekben.

Rés. angol nyelven

Az olasz könyvtárosok és az olasz fasizmus (1922-1942)

Könyvtártörténet -nemzeti; Könyvtárügy történeteA cikk nem a fasizmus és a könyvtárügy, a könyvtárpolitika kérdéskörével foglalkozik, bár kétségtelen, hogy a korszak az olasz könyvtárügy figyelmet érdemlő periódusa volt, melyet egyrészt a technikai modernizáció, másrészt a könyvtári rendszer megmerevedése jellemez. Mindössze azt kísérli meg számba venni, hogy az olasz könyvtárosok hogyan élték meg a korszakot, körükben mennyire terjedtek el az olasz fasizmus eszméi. Megállapításai szerint a „Marcia su Roma” (1922) körüli években a fasiszta eszmék igen kevéssé terjedtek el az olasz könyvtárosok körében. Kétségtelen, hogy a megelőző években sokan tekintették a fasizmust a kisebbik rossznak, ám az aktív támogatók kevesen voltak. Néhány nevesebb könyvtáros támogatta a G. Gentile féle fasiszta értelmiségi kiáltványt (1925), s épp így néhányan
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voltak, akik B. Croce válasza mellett álltak ki. A fasiszta párt tisztségviselői között akadt néhány könyvtáros (pl. Trento, Bari könyvtárainak igazgatói), ám ők a könyvtárügyben nem játszottak jelentős szerepet.A korszak talán legérdekesebb figurája a faenzai városi könyvtár igazgatója (P. Zama) volt, aki 1920—1957-ig töltötte be ezt a tisztséget. 1921-ben ő alakította meg a párt faenzai szervezetét, ám 1924-ben kilépett, és többszöri felszólítás ellenére sem vette vissza tagkönyvét. 1945 után az olasz könyvtáregyesület újraalapításában és tevékenységében vállalt aktív szerepet. A könyvtárak menedékként is szerepeltek a fasizmus ellenzői számára, sőt, a Vatikáni Könyvtár két jeles néppárti személyiséget (G. Bruni, I. Giordani) amerikai tanulmányútra küldött, és a Vatikáni Könyvtárban dolgozott a felszabadulás utáni miniszterelnök, A. De Gasperi is. Olyan ellenzéki tanárok, akiket elmozdítottak tanári állásukból, gyakran az állami könyvtárakban kaptak munkát, mint pl a filozófus G. Rensi a genovai egyetemi, illetve P. Albertelli, az ellenállás hőse a római nemzati könyvtárban.Az olasz könyvtáros egyesület meglehetős autonómiát élvezett, és elnöke (P.S. Leicht) tekintélyét kihasználva igyekezett is a lehetséges mértékben megóvni a politikai és ideológiai befolyásoktól. A fasiszta párton belül megalakult könyvtári szektor népszerű és támogatott volt (különösen a nyújtott kedvezmények miatt), ám a szakmában nem végzett említésre méltó tevékenységet. A fasiszta eszmékkel nem rokonszenvező könyvtárigazgatók általában a helyükön maradhattak, s csak a harmincas években, amikor a köztisztviselők számára szükségessé vált a párttagság, került elbocsátásra néhány antifasiszta könyvtárigazgató (Parma, 1934, Firenzei Nemzeti Könyvtár, 1937) -  a zsidó könyvtárosokat az állam 1938-ban bocsátotta el. Ugyanakkor több antifasiszta könyvtáros belépett a pártba, hogy tovább dolgozhasson könyvtáráért, és az évtized végén megóvhassa azt a háborús veszélyektől.

A könyvtáros egyesület összejövetelein készült fényképeken is látható, hogy sem a fekete ing, sem a köztisztviselők 1938-ban bevezetett egyenruhája nem volt népszerű a könyvtárosok körében, s a nagy többség saját civil ruháját viselte. Összegezve elmondható, hogy a korszakban inkább voltak könyvtáros fasiszták, mint fasiszta könyvtárosok, és a könyvtári világban a fasizmus jelenléte inkább csak bürokratikus és rituális jellegű volt, szinte csak a hivatalos kongresszusi beszédekre és a minisztérium lapjára korlátozódva.
(Mohor Jenő)

Kutatás

04/174
BEAULIEU, Micheline: Approaches to user-based 
studies in information seeking and retrieval: a Sheffield 
perspective = J.Inf.Sci. 29.vol. 2003. 4.no. 239-248.p. 
Bibliogr. 57 tétel.

A University of Sheffield Department of Informa
tion Studies használókkal foglalkozó információke
resési és -visszakeresési kutatásai történetének 
áttekintése

Használói szokások; Információkeresés; Könyvtá
rosképző intézmény; Könyvtártudományi kutatásA cikk áttekinti a University of Sheffield informatikai tanszékén az elmúlt negyven évben végzett használói vizsgálatok fejlődését, megvizsgálva a feltett kérdések természetét és a különböző projektek jellemzőit. A használók információkeresési szokásaira irányuló kutatásoknak négy fázisát különböztették meg: előzetes kutatások a használókról; egyes használói csoportokra irányuló empirikus tanulmányok; a használói vizsgálatok elméleti kereteinek ki- fejlesztése; az információkeresési szokásokra irányuló kutatások integrálása. Következtetésként megállapítja, hogy olyan használói vizsgálatok fej
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lődtek ki, amelyek összekapcsolják az információ- használat és -ellátás, az információkeresési szokások, és a tényleges információkeresési rendszerek tervezésének és értékelésének kutatását.
(Autoref. alapján)

04/175
LEVY, Philippa -  FORD, Nigel -  FOSTER, Jonathon 
[et a lj:  Educational informatics: an emerging research 
agenda = J.Inf.Sci. 29.vol. 2003. 4.no. 298-310.p. Bib- 
liogr. 94 tétel.

Az oktatási-tanulási informatika mint egyre bővülő 
kutatási terület. A University of Sheffield Depart
ment of Information Studies tevékenysége

Felsőoktatás; Információtechnológia; Könyvtártudo
mányi kutatás; Tudományos kutatás

A cikk az „oktatási informatika” (educational informatics) mint kutatási terület jellemzőit tárgyalja, és áttekinti a University of Sheffield informatikai tanszékén végzett ez irányú kutatásokat. A jelenlegi kutatások az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyetemeken és iskolákban való használatára koncentrálnak, igyekezvén megérteni az IKT oktatási használatának a tanulókra, oktatókra és kisegítő személyzetre gyakorolt hatásait. A kutatók gyakorlati ismereteket is szeretnének szerezni az ideális IKT-alapú tanulási környezet kialakítása érdekében. A cikk kiemeli a kutatás interdiszciplináris jellegét, és ismerteti a sheffieldi kutatók által alkalmazott elméleti kereteket és módszertani megközelítéseket. Következtetésként megállapítja, hogy a könyvtár- és információtudománynak megkülönböztetett szerep jut az IKT-alapú tanulás kutatásában, és hogy e gyorsan fejlődő területtel kapcsolatban további szakirodalmi párbeszédre van szükség.
(Autoref.)

04/176
NISONGER, Thomas E.: Citation autobiography. An 
investigation of ISI database coverage in determining 
author citedness = Coll.Res.Libr. 65.vol. 2004. 2.no. 
152-163.p. Bibliogr.

Az egy-egy kutató életművének idézettségére vo
natkozó adatok teljességének vizsgálata az ISI hi
vatkozási adatbázisaiban

Adatbázis; Egyéni dokumentáció; Hatékonyság; Hi
vatkozás; Kutató -mint olvasó

A cikkben ismertetett esettanulmány az ISI hivatkozási adatainak teljességét vizsgálja bizonyos szerzők esetében, a következők alapján: a szerző teljes életművének hivatkozottsága az ISI adatbázis alapján; keresés közel 15 év irodalmában; keresés különféle webes keresőgépekkel. Ügy találták, hogy (az ön-hivatkozásokat nem számítva) az ISI az összes hivatkozás 28,8%-át, a nyomtatott hivatkozások 42,2%-át, az USÁ-n kívüli hivatkozások 20,3%-át, és a nem-angol nyelvű hivatkozásoknak csak 2,3%-át dolgozta fel. A cikk a webes hivatkozások definíciójával és osztályozásával is foglalkozik. Azt javasolja, hogy a könyvtárosok és egyetemi oktatók ne támaszkodjanak kizárólag az ISI hivatkozási adataira, különösen, amikor a nemzetközi hatás kimutatása is fontos tényező.
(Autoref)

04/177
THELWALL, Mike -  PRICE, Liz: Disciplinary differ
ences in academic web presence -  a statisticalstudy 
of the UK = Libri. 53.vol. 2003. 4.no. 242-253.p. 
Bibliogr.
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A publikációk tudományágak szerinti megoszlása 
a világhálón: a brit jelenlét statisztikai elemzése

Publikációs tevékenység; Számítógép-hálózat; Tu- 
dománymetriaA világháló a tudományos kommunikáció fontos eszközévé vált a kutatók számára. Az információs korban az internetet nem használó szakemberek és tudósok azt kockáztatják, hogy ismeretlenek maradnak, és nem veszik figyelembe a munkásságukat. A jelen cikk egy statisztikai módszert mutat be, amellyel felmérhető' az egyes tudományterületek „webes jelenlétének” mértéke a brit egyetemeken. A felmérést öt széles szakterület szerint végezték, és az online jelenlét vagy hatás (impact) megállapítására link-számlálást alkalmaztak Az eredmé

nyek azt mutatják, hogy az egyetemeken a szakterületek közül a természet- és mérnöki tudományok dominálnak, de -  méreteikhez képest -  a humán tudományok és a művészetek jelenléte is magas. Ez azt mutatja, hogy nemcsak a természettudományokra. jellemző a magas jelenlét. A kutatásokat finanszírozó testületeknek fontolóra kell venniük, hogy mit tegyenek az alacsony jelenlétű szakterületek fellendítéséért.
(Autoref. alapján)

Lásd 193

Nemzetközi
könyvtárügy

04/178
SRAJBERG, Ä.L.: Koncepci razviti MBIAC: ucet pora- 
zenij i pobed = Naucn.-Teh.Bibl. 2004. 3.no. 5-12 .p.

A Nemzetközi Könyvtári, Információs és Elemző 
Központ fejlesztési koncepciója: a kudarcok és 
eredmények számba vétele

Együttműködés -nemzetközi; Kulturális kapcsolatok; 
Nemzetközi tájékoztatási központ; Támogatás 
-pénzügyi -állami, hatóságiA Nemzetközi Könyvtári, Információs és Elemző Központ (Mezdunarodnyj bibliotecnyj, informaci-

onnyj i analiticeskij centr =  MBIAC) ill. központok célja az volt, hogy az USA-ban, majd később más országokban is, olyan nonprofit intézményeket alakítsanak ki, amelyek operatív módon bemutatják, képviselik és terjesztik az orosz és a többi FÁK-tagország könyvtárainak és információs központjainak termékeit és szolgáltatásait. Ez a tevékenység nem tartozik sem a kulturális képviseletek, sem a különböző országokban működő Orosz Tudomány és Kultúra Háza feladatai közé, ezekkel együttműködik és kiegészíti őket.Az első központ 1999-ben nyílt meg az USA-ban. Bár az elképzelést minden hatóság jóváhagyta, a központ fenntartása anyagi nehézségekbe ütközik. Az orosz minisztériumok mint fenntartók egymás
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ra mutogatnak, leginkább az Orosz Kulturális Minisztérium az „Orosz könyvtár Amerikában” projekt keretében adott némi támogatást. Az amerikai hatóságok sem nagy lelkűek: bár nonprofit intézményről van szó, de mivel az orosz könyvtárak szolgáltatásait képviseli, véleményük szerint Oroszországnak kellene finanszíroznia a központot. A harmadik bevételi forrás a különböző pályázatok (grant) lehetnének, de az orosz szakemberek nem voltak eléggé felkészültek a „fundraising” művelésében. így az egyetlen működő forrás, amelyre számítani lehet, a szolgáltatások utáni bevételek. Ebből tudják fenntartani a washingtoni és a moszkvai irodát, valamint a Kijevben, Belorusziában, Kazahsztánban és Üzbegisztánban lévő képviseleteket. A főbb információs, konzultációs és oktatási szolgáltatások a következők:-  Orosz és FÁK-tagországok beli könyvtári és egyéb kiadványok felkutatása, eljuttatása a megrendelőkhöz;-  Segítségnyújtás a könyvkereskedelmi forgalomban lévő könyvek keresésében és beszerzésében;-  Egyes CD-ROM-kiadványok, szabványok és szabadalmak felkutatása és eljuttatása a megrendelőkhöz;-  A partnerintézmények szolgáltatásainak közreadása az MBIAC szerverén, pl. elektronikus és központi katalógusok, adatbázisok, elektronikus könyvtárak és más publikált dokumentumok elérhetővé tétele;-  Az IRBIS könyvtár-automatizálási rendszer terjesztésének, üzembe helyezésének, szervizelésének támogatása,-  Részvétel a Crimea és a Libkom nemzetközi konferenciák szervezésben;-  Tudományos-ismeretterjesztő rendezvények szervezése orosz és más könyvtári-információs szakemberek részvételével;

-  Az USA-ból és más országokból ajándékként felajánlott folyóiratok és könyvek eljuttatása az orosz könyvtárakba.A fentiek alapján is érthető, hogy a központ legfontosabb feladata a biztos pénzügyi alapok megteremtése, amihez három fő irányt jelöltek ki:1. Az állami projektekben való részvétel folytatása (pl. „Orosz könyvtár Amerikában”, „Internet-portál az orosz könyvtárak termékeinek és szolgáltatásainak elérhetővé tételére” ).2. Részvétel a pályázati úton támogatott szakmai projektekben.3. Részvétel az ún. kisebb pályázati programokban.Ez utóbbi tűnik a legtöbbet ígérőnek, mivel céljuk éppen az olyan ismert és népszerű ismeretterjesztő rendezvények támogatása, mint amilyeneket az MBIAC szervez, vagy amilyenekben részt vesz, és amelyeken általában részvételi díj van (pl. Online kiállítás az USA-ban, szakmai utak, Skandináviába, Nagy-Britanniába stb.).
(Viszocsekné Péteri Éva)

04/179
WOLDERING, Britta: EU-Projekt The European Library 
(TEL) erfolgreich abgeschlossen = Z. Bibliothekswes. 
Bibliogr. 51.Jg. 2004. 1.no. 8 -16 .p.

Res. angol nyelven

Sikeresen lezárult az Európai Unió „Az Európai 
Könyvtár” (TEL) nevű projektje

Bővebb ismertetését lásd: TMT, 2004. 9. sz 398-400. p.
Együttműködés -nemzetközi; Elektronikus könyvtár; 
Honlap; Nemzeti könyvtár; Számítógép-hálózatAz Európai Könyvtár (The European Library, TEL), nyolc európai nemzeti könyvtár és az olasz központi katalogizálási ügynökség (ICCU) közös projektje, amely az Európai Nemzeti Könyvtárak Konferenciájának (CENL) égisze alatt jött létre, 2004. január 31-én sikeresen lezárult. A program
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célja az alábbiakban foglalható össze: egyetlen közös felületen elérni a könyvtárak katalógusait, és ezáltal egy virtuális európai könyvtárat hozni létre. (A tervet 36 hónapig az Európai Bizottság 5. keret- programjának Információs Társadalom Technológiája programja finanszírozta.)A megvalósítás érdekében a teendőket négy „mun- kacsomag”-ba rendezték: kiadói kapcsolatok („publisher relations”), üzleti tervek és modellek („business plans and models”), meta-adatok („metadata”) és az interoperabilitás vizsgálata („interoperability testbeds”).Az Európai Könyvtár gondolata a Gabriel (http://www.ddb.de/gabriel/de/) továbbfejlesztésére tett javaslatból nőtt ki (A Gábrielben jelenleg 42 tagkönyvtár képviselteti magát.) Az internet fejlődése nyomán vetődött fel, hogy a Gabriel információs kínálatát a katalógusokban és a gyűjteményekben végezhető integrált kereséssel bővítsék ki. A TEL ennek a tervnek a megvalósíthatóságát vizsgálta, és az eredmény pozitív lett. (A projekt részleteiről Lásd a TEL honlapját: http://www.european library.org/.) A virtuális könyvtár hivatalos „megn yitó jára  2004 decemberében kerül majd sor.A tanulmány részletesen kitér a rendszer működtetésére, a technikai megoldásokra, a metaadatok kérdésére, valamint a kiadókkal folytatott érdek- egyeztetésre, majd a jövő, elsősorban a bővítés középtávú fejleményeit ismerteti.
(Murányi Lajos)

Lásd még 207

Nemzeti könyvtárügy

04/180
GARIBASHVILI, Irakli: Ways for Georgian libraries to
day. Sharing of observations after IFLA 2003 Berlin = 
BuB. 56.Jg.2004. 2.no. 112-120.p.

Grúzia könyvtárai napjainkban

KönyvtárügyGrúzia 1991-ben nyerte el függetlenségét. Mivel a Szovjetunió központosított könyvtári rendszerét örökölte, még ma is hiánycikk az országban a világos és szakszerű vezetési stratégia. Az egyetemi könyvtárak hatékonyabban működnek, mint a közkönyvtárak vagy az iskolai könyvtárak, de még ezek sem felelnek meg a modern oktatási követelményeknek. A szerző szerint leginkább az információs technológia és a könyvtárosképzés állapotán és a modern nyelvek oktatásán kellene javítani. Az ország örömmel fogadna segítséget külföldi és nemzetközi szervezetektől a könyvtárügy támogatására.
(Autoref.)

04/181
PETERS, Jana: Verständnis wird aus Wissen 
gemacht. Die Informations- und Bibliotheksarbeit des 
Goethe-Institutes = Bibl.forum Bayern. 32.Jg. 2004.
1.no. 55-62.p.

A Goethe intézetek könyvtári és tájékoztatási tevé
kenysége

Külföldön fenntartott könyvtár; MűvelődéspolitikaA Goethe Intézet (alapítva 1951) a német kultúrpolitika legnagyobb külföldi szervezete, 77 országban 126 intézményt működtet 3200 munkatárssal. Németországba 16 intézménye a külföldi vendégmunkásokat szolgálja ki.Az Intézet egyik feladata a német szép- és szakirodalom fordításainak ösztönzése. (Ezt a tevékenységet korábban az Inter Nationales szervezet irányításával végezte, 2001-ben a két intézmény fuzionált.) A Goethe Intézet ösztönzésére, szellemi és anyagi közreműködésével 30 év alatt 4 ezer könyvet fordítottak le 45 nyelvterületen. A kiadók kockázatát anyagi hozzájárulással csökkentik, ennek különösen a kelet-európai országokban van jelentősége.
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Évi 590 ezer EU áll rendelkezésükre a fordítások támogatására, ennek elosztásáról Bonnban egy független bizottság dönt. 2003-ban 305 kiadvány fordítását érték el.Az Intézet Központi Infocentruma Münchenben működik. Célja a német vonatkozású információk határtalan hozzáférhetővé tétele, gyűjteményének profilja: referensz-művek, nyelv (a német mint idegen nyelv), németnyelvű irodalom, súlyponti témakörök irodalma. Videó-gyűjteménye a tévéadások rendszeres figyelése révén és másolatok útján gyarapszik. A Központi Infocentrum gyűjti és rendelkezésre bocsátja a külföldi intézmények publikációit is, azzal a céllal, hogy a külföldön folyó német kulturális tevékenységek dokumentumbázisa legyen.Az intézmény központja folyamatosan válogatást közöl a német könyvpiac, a zenei és nyelvtanulási kiadványok, a videokazetták újdonságaiból a külföldi intézetek olvasótermeinek gyarapítása céljából és a külföldön tevékenykedő német kulturális szakemberek tájékoztatására. A válogatott anyagon kívül továbbítja a német kiadók egyéb jegyzékeit is.A „német olvasóterem” intézményét 1992-ben vezették be, ekkor az egykori keleti blokkban tíz „vendégkönyvtárat” nyitottak. Ezekben biztosították az állományt (kb. 2500 könyv, 250 CD, videokazetták, egy napilap, egy hetilap, 25 folyóirat), továbbá biztosították a barátságos, modern térkiképzést, a korszerű könyvtári és technikai infrastruktúrát és a németül beszélő személyzetet. Az „olvasótermek” a modern könyvtári szemléletet, az információkhoz való teljesen szabad hozzájutás modelljét voltak hivatva nyújtani. Ma 95 ilyen olvasóterem működik, az évek során mindegyik kialakította a maga sajátos arculatát és profilját. Az újak helyének megválasztását kultúrpolitikai szempontok befolyásolják. 2004-ben Észak-Koreában, Ukrajnában, a FÁK-ban (Omszk) és Kínában terveznek olvasóterem nyitást.A Goethe Intézet vállalja a munkát kritikus körülmények között is, pl. jelenleg Afganisztánban. Itt a

már korábban is működő Intézetet a 90-es évek elején a tálibok hatalomátvételekor be kellett zárni, 2003-ban viszont újra megnyitották.A legújabb szolgáltatás a litrix.de nevű online irodalmi híradó, mely folyamatos tájékoztatást nyújt a legfontosabb új szépirodalmi, ifjúsági és ismeret- közlő könyvekről azzal a céllal, hogy fordításukra ösztönözze a kiadókat, a lektorokat és a fordítókat, közvetlen áttekintést nyújtva számukra a német könyvpiacról. A litrex.de német és angol nyelven részletes ismertetést ad a művekről, s ezen kívül egy-egy rész próbafordítását is közli angolul és egy másik nyelven. A megcélzott nyelvi régió évente változik: 2004-ben az arab világ volt, a következő évben a tervek szerint egy kelet-ázsiai ország lesz. A Vállalkozást a Szövetségi Kulturális Alap kezdeményezte és finanszírozza, a Goethe Intézet működteti.
(Katsányi Sándor)

Lásd még 204-205

Központi
szolgáltatások

04/182
FISHER, Mark: Biomedical journal collaboration in Lon
don: development of the union database = Program. 
37-vol. 2003. 4.no. 234-241 .p. Bibliogr.

Londoni kutatóintézetek együttműködése orvosbio
lógiai közös adatbázisok létrehozására

Adatbázis; Együttműködés -belföldi; Fejlesztési terv; 
Folyóirat; Szakirodalom -orvostudományi-biológiai2001-2002-ben központi katalógusként szolgáló adatbázis készült London több felsőoktatási- és kutatóintézetének orvos-biológiai folyóiratairól. A programot a British Library együttműködési és partnerkapcsolati programja (Co-operation and
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Partnership Programme) finanszírozta. A jelen cikk ismerteti a Microsoft Access szoftverrel készült adatbázis megtervezésének gyakorlati lépéseit, az adatgyűjtés folyamatát és a megfelelő web-alapú keresési felület kifejlesztését. Kiemeli az ilyen együttműködési projekteknél előforduló technikai és emberi problémákat.
(Autor ef.)

04/183
LEONARDI, Claudio: II progetto per il „Catalogo dei 
manoscritti nelle bibliotheche italiane” (CA.M.B.IT) = 
Accd.Bibi.Ital. 70.a. 2002. 2.no. 15-19.p.

Rés. angol nyelven

Projekt az olasz könyvtárak kéziratainak katalógu
sáért

Fejlesztési terv; Kézirat; Központi katalógusOlaszország kézirat-vagyonának teljes áttekintése különösen nehéz, mivel igen nagy mennyiségről van szó, mely néhány nagy gyűjtemény (a két központi nemzeti könyvtár, Nápoly, Velence, Firenze könyvtárai) mellett rendkívül sok könyvtárban (köztük helyi intézmények könyvtáraiban és magánkönyvtárakban) szétszórva található. A némiképpen hasonló helyzetű Németországban a Deutsche Forschungsgemeinschaft már évtizedek óta kellő mértékben szervezi és finanszírozza a kézirat-katalogizálás nem könnyű munkáját. Olaszországban csak 1999 végére készült el a Könyvtári javak és kulturális intézetek főigazgatósága által létrehozott bizottság javaslata az olasz könyvtárakban őrzött kéziratok katalógusának projektjéről. Ugyanakkor elindultak már olyan munkák, mint a filozófiai kéziratok katalógusa (mely kb. húsz év alatt eddig 12 kötetet produkált), a „Datált kódexek Olaszországban” sorozat (1996 és 2000 között négy kötet), Veneto és Toscana középkori kódexeinek katalógusai és néhány kisebb város, illetve egy-egy gyűjtemény katalógusai.

Az I.C.C.U. (az olasz „könyvtári intézet” ) 1990-ben adta ki kalauzát a kéziratok egységes katalogizálásához és számbavételéhez, mely sokat segített abban, hogy a különféle munkálatokat mind tudományos, mind operaív tekintetben nagyjából azonos platformon végezzék. Természetes igénnyé vált, hogy a katalógusok ne csak nyomtatott formában, hanem elektronikus úton, adatbázisokként is hozzáférhetők legyenek: ennek érdekében dolgozta ki azI.C.C.U. a kilencvenes években a bibliográfiákhoz a Bibman és a leírásokhoz a Manus program-szoftvereket, azonban -  főként az állami könyvtárakban -  a napi és a szolgáltatások szükséges megújításával kapcsolatos feladatok mellett nemigen marad energia a kéziratok katalogizálására.Az említett bizottság által kidolgozott CA.M.B.IT. projekt az olasz könyvtárakban lévő kéziratok katalógusának viszonylag rövid időn belüli létrehozását célozza, s ennek érdekében-  az állami könyvtárak személyzetének együttműködésére épít;-  a munkát valamely tudományos szervezetre bízná, mely a közös munka komoly és pontos voltát garantálná;-  olyan tudományos igényű, de mégis ésszerűen egyszerű leírást javasol, mely lehetővé teszi „első megközelítésben” a kézirat-vagyon megismerését;-  szigorú ellenőrzési rendszert épít be.Különösen hangsúlyos az „ésszerűen egyszerű” leírás, elsősorban a külső elemek teljes részletességű leírásáról való lemondás az ára a belátható időn belüli pozitív eredmény elérésének. A projekt jelenleg három római és három firenzei könyvtárban kísérleti jelleggel működik, a résztvevők évi 150-220 leírást készítenek el, mindegyiket legalább két digitalizált kép gazdagítja.
(Mohor Jenő)
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Együttműködés

04/184
BISHOFF, Liz: The collaboration imperative = Libr.J. 
129. vol. 2004. 1 m  34-35.p.

Az együttműködés szükségessége a könyvtárak, 
múzeumok és levéltárak között a „digitális jövő” 
megteremtése érdekében

Digitalizálás; Együttműködés -belföldi; Levéltár; Mú
zeum

Ha az Egyesült Államokban egy múzeum virtuális kiállítása a helyi közkönyvtárnak a témához kapcsolódó könyveire utal, a két intézmény bizonyára együttműködik egymással. Helyi viszonylatban sok példa van erre, de a regionális vagy az országos együttműködés ritka, mint a fehér holló. A digitális könyvtárnak köszönhetőin azonban változások történnek ebben is: az új digitalizálási törvénynek (Digital Opportunity Investment Trust Act, DO IT) köszönhetőin az együttműködés kérdése előtérbe került a könyvtárak valamennyi típusában. (Részletesebb információk a www.digitalpromise.org címen találhatók.)A könyvtárak digitalizálási munkája az új olvasók megnyerése, a hozzáférés javítása, a távoktatás és távtanulás támogatása érdekében folyt eddig. M iért kellene együttműködniük a múzeumokkal és a levéltárakkal? Azért, mert a különböző közgyűjtemények a különbségeket és problémákat konstruktív módon tárják fel, és az ennek eredményeképpen születő közös megoldások sokkal jobbak, mint egy-egy intézményé. Emellett a használókat nem nagyon érdekli, milyen típusú intézménytől kapják meg a szükséges információkat, és a kisebb intézmények is képtelenek egyedül bizonyos projektek véghezvitelére, továbbá a jelenlegi támogatási rendszer is a több intézményt átfogó állományépítést preferálja.

Az együttműködés révén több intézmény anyagát egy csodálatos gyűjteményben lehet egyesíteni. (Jó példa erre a denveri egyetem Penrose könyvtára és antropológiai múzeuma anyagának „egyesítése” a Colorado Digitization Project keretében.) Legalább ennyire fontos, hogy az összes résztvevő szakmai hagyományaiból és szakértelméből minden intézmény profitál: a muzeológusok és a könyvtárosok például restauráló szakemberekkel dolgozhatnak. Emellett az együttműködés költségkímélő is, hiszen közös az infrastruktúra. (Több projektben a szükséges tréningek költségeit is közösen viselik.)A közös cél a kulturális örökség megőrzése, elérhetővé tétele, emellett a jól bevált gyakorlat kialakítása a források használatára és kezelésére. Az intézményeknek közös a célja, de eltérő a szóhasználata, szokásai; a közös munka számos szakma részvételét is magával hozza, ami üdvözölendő. Problémát jelent az interoperabilitás, a közös szabványok, a megfelelő tezauruszok hiánya is. Az együttműködésben -  az intézményi sajátosságok tiszteletben tartása mellett -  a közös értékek digitális megőrzése a cél, és ebből minden résztvevő profitál valamennyire, a használókkal egyetemben.
(Murányi Lajos)

04/185
FOLLETT, Brian K.: How can university and national li
braries achieve deeper collaboration? The UK’s efforts 
and a plan = LIBER Q. 13.vol. 2003. 1/4.no. 171—
180.p.

Hogy mélyíthetik el együttműködésüket az egyete
mi és nemzeti könyvtárak? A brit törekvések és az 
RLN (Research Libraries Network, a tudományos 
és szakkönyvtárak együttműködési tanácsa) létre
hozásának terve

Egyetemi könyvtár; Együttműködés -belföldi; Könyv
tári tanács -országos; Nemzeti könyvtárA tudásgazdaság világszerte a kormányok érdeklődésének középpontjában áll. A kutatások zöme az
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egyetemekhez kötődik. Az Egyesült Királyságban a kutatások koncentrálódása figyelhető meg: a száz egyetem közül 12-ben fordítják az oktatók éves munkaidejük felét kutatásra, 30 egyetemen 25%- át, a többi intézményben ez az arány jóval kisebb. A kutatási infrastruktúrába a helyben és országosan szolgáltatott információforrások is beletartoznak. A kutatók ma már helyben -  „direct to the desk-top” -  szeretnék kézhez kapni a számukra szükséges információt; hatalmas mennyiségű elsődleges adat feldolgozására, megjelenítésére és visszakereshet övé tételére van igény; a világon végzett kutatások mennyisége egyre nő; az információk beszerzési költségeinek növekedése pedig meghaladja az infláció mértékét, részben amiatt, hogy nincs valódi piac.De piaci körülmények közepette is felmerülnének a következő stratégiai fontosságú kérdések:-  vajon megfelelően ki tudja-e szolgálni az igényeket webes információforrásokkal a sok kis egyetem, vagy egy országos elektronikus könyvtárra lenne szükség, amely mellett a helyi könyvtárak másodlagos szerepet kapnának;-  hogyan tudnák a kutatók gyengíteni a kiadók magabiztos piaci státuszát;-  és kedvező irányban befolyásolni a kiadás mechanizmusát (erre akkor lenne jó esély, ha az eredmények közreadásának költségeit a projektek költségvetéséből kellene előteremteniük);-  a kutatás koncentrációja voltaképpen rontja a hozzáférési lehetőségeket;-  a digitális tartalom létrehozásának és megőrzésének problémái országos stratégiát igényelnek;-  gyakorlatilag még mindig nem született megfelelő megoldás az állományfejlesztés összehangolására.Az Egyesült Királyságban a felsőoktatási és kutatási könyvtárak jelenlegi helyzetét a következő adottságok határozzák meg: az erős egyetemi autonómia és versenyszellem, az országos könyvtárak és a felsőoktatási könyvtárak eltérő fenntartói, a köz

ponti kormányzati tervezés és ellenőrzés erőteljes érvényesülése. Az összefogásnak vannak hagyományai, segítségével sok jelentős problémát megoldottak (gondoljunk csak a BLDSC-re, a SUPERJanet számítógépes hálózatra vagy az e-Lib programra). A BLDSC példája optimizmusra sarkall: az elmúlt ötven év alatt egy központi folyóirat-kölcsönző könyvtárból a világ egyik legnagyobb könyvtárközi kölcsönzési rendszerévé fejlődött. Szolgáltatásai révén az Egyesült Királyság jelentős kutatásokat folytató egyetemeinek jóval kevesebb folyóiratra (kb. 10 ezer címre) kell előfizetniük elő, mint az USA- belieknek (40 ezer cím).A Research Support Libraries Group (RSLG) egy felmérést végzett annak érdekében, hogy összegyűjtse az országos stratégiai és együttműködési elképzeléseket, amelyek egyben ajánlások nyersanyagául is szolgálnak. Az érintettek kinyilvánították, hogy az országos feladatkörű könyvtárakra is hárulnak feladatok a kutatás információellátásában. Felmerült egy új szervezet alapítása is (bár már sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel: így a CURL, a SCONUL, a JISC, a kutatási tanácsok és a Resource), amelyben a felsőoktatási finanszírozási tanácsok, a British Library és mások is közreműködnének. Ez a szervezet lenne az RLN (Research Libraries Network).Az RLN feladata egyrészt az lenne, hogy a kutatók igényeihez igazodva és más szervezetekkel/intézmé- nyekkel együttműködve kialakítsa a kutatás információellátásának fejlesztési stratégiáját, meghatározza a teendők prioritási sorrendjét, és elősegítse az érintett könyvtárak mélyebb együttműködését, célszerű összefogását. Tevékenységébe tartozna az átfogó munkaprogram kialakítása és a projektek finanszírozásának megoldása is. Az RLN az elképzelések szerint csak néhány jelentős projektre vállalkozna, amelyek szükségességéről széles körű az egyetértés. Országos és nemzetközi viszonylatban egyaránt képviselné az érintett könyvtárak érdekeit, például az országos kutatási stratégiáról folyta
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tott kormányzati tárgyalásokon. Az RLN-t szponzori támogatásból tartanák fenn, és tevékenységének hasznosságát rendszeresen figyelemmel kísérnék. Az RLN-t kicsi, de hatékony szervezetként szeretnék működtetni. Az egyetemek, könyvtáraik, az országos könyvtárak, a kutatási és a finanszírozási tanácsok vezető qszakembereiből alakult irányító testület vezetnél, amely -  szakértőkkel együttműködve -  a stratégia és a feladatterv kialakításáért, a szponzorokkal való kapcsolattartásért lenne felelős. A megvalósítás egy operatív bizottságra hárulna, a projekteket részben már bevált, részben újonnan megjelent szolgáltatókra bíznák.Az RLN-re számos probléma megoldása vár: az országos licencek megtárgyalása, a „mély” forrásmegosztás megszervezése, a tudományos publikálás új megoldásainak integrálása. Néhány kiemelt kérdéskör, nem fontossági sorrendben:-  Az országban hozzáférhető monográfiák felderítéséhez szükség lenne vagy egy központi katalógusra (de csak ha a szürke irodalmat is feltárja), vagy ehelyett a brit keresőmotorok fejlesztésére.-  Meg kell határozni a már meglévő, eklektikus elektronikus kutatási gyűjtemények fejlesztésének egyeztetett szempontjait (a fizikus és a molekuláris biológus kutatók gyakorlata azt mutatja, hogy a kutatók által vezetett, „alulról jövő” célirányos kezdeményezésekre van szükség.-  A közpénzből finanszírozott kutatások koncentrálódási tendenciái miatt nagyon fontos, hogy minden kutató a lehető legtöbb információhoz és dokumentumhoz férhessen hozzá.-  Az RLN első feladata ezért a meglévő könyvtárak nyilvános használatának kiterjesztése lesz, mivel a jelenlegi finanszírozási feltételek csak a 2003-2004-es akadémiai év végéig érvényesek. (Az országos licencek és az elektronikus tartalom beszerzésének kérdései is ide tartoznak.)-  Az állományépítési együttműködés (például helyi, regionális és tudományterület szerinti konzorciumok alapítása) előfeltétele annak, hogy

újabb, jelentős pénzforrások hoz lehessen hozzájutni és takarékos megoldásokat lehessen alkalmazni.-  A kötelespéldányra jogosult könyvtárak mint „országos referencia-gyűjtemények” vagy a dokumentumszolgáltatási folyamat utolsó állomásai kerülnek szóba.-  Rendkívül fontos, hogy a tudományos kommunikációban fennmaradjon a jelenlegi lektorálási mechanizmus, ne emelkedjenek a publikálás költségei, és meg lehessen akadályozni ni a kiadók túlkapásait.Az RLN-nek az is a feladata lenne, hogy a legmagasabb szinten felhívja a figyelmet a könyvtárak szerepére a kutatás információellátásában, és érvényre juttassa azt -  miközben tisztában kell lennie azzal, hogy a kutatások irányítói és az egyetemek fenntartói számára a könyvtári és információellátás jelentéktelen tényezőt képvisel, jóllehet a világ kutatási-fejlesztési beruházásainak 5%-a az Egyesült Királysághoz kötődik, és a fennmaradó 95% legnagyobb része is képviselve van a szakirodalomban.
(Hegyközi Ilona)

04/186
HUTZLER, Evelinde: Das Datenbank-lnfosystem -  
eine Dienstleistung kooperierender Bibliotheken = Bibi, 
forum Bayern. 31.Jg. 2003. 3.no. 253-260.p.

Adatbázis-információk: bajor könyvtárak közös 
szolgáltatása

Adatbázis; Egyetemi könyvtár; Együttműködés -re
gionális; Honlap2002 folyamán a bajor kulturális tárca által támogatott „Bajorország virtuális könyvtára” projekt keretében egy új, együttműködésen alapuló szolgáltatás jött létre, az Adatbázisok Információs Rendszere (Datenbank-lnfosystem, DBIS). A rendszer áttekinthető, használó-barát információkat kíván adni a programban részt vevő könyvtárak adatbázis-kí
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nálatáról, és segíti az adott adatbázis szakszerű kiválasztását.A DBIS műszaki kialakítását és megvalósítását a regensburgi egyetemi könyvtár végezte. A kiindulás alapja a könyvtár helyi, internetes információs rendszere volt: ezt fejlesztették tovább kooperációs szolgáltatássá. A tartalmi koncepció kidolgozásában részt vett a bajor állami könyvtár (BSB) és a würzburgi egyetemi könyvtár is (utóbbi a kipróbálás alanyaként is közreműködött). Egy munkabizottság dolgozta ki az adatbázisok közös feltárásának és leírásának a szabályait, határozta meg adatelemeit (mezőit, kategóriáit, a metaadatok helyét stb.), kihasználandó az együttműködésből fakadó előnyöket, de biztosítva ugyanakkor a helyi igények érvényesülését is. A tesztelés után már tizenegy könyvtárban működik a rendszer, de további könyvtárak csatlakozása is várható. (Bővebb információk olvashatók a http://www.bibliothek.uni-re gensburg.de/dbinfo/ címen.)A szolgáltatás lényege, hogy az adott könyvtárban elérhető -  ingyenes és térítéses -  adatbázisokat egy helyen, áttekinthető szerkezetben és a használatot segítő információkkal kiegészítve prezentálják az olvasóknak.A rendszerben 2003 októberében 1400 adatbázis szerepelt (ebből több mint 400 volt az ingyenes), tudományáganként listázva. Minden cím mellett szerepel a hozzáférés módja is: vagyis hogy ingyenesen elérhető-e, vagy csak az egyetemi hálózatban, esetleg csupán bizonyos olvasótermi gépeken hozzáférhető. A tartalomra vonatkozó információkra is nagy súlyt fektetnek, hiszen ezek segítik a megfelelő adatbázis kiválasztását. Műszaki-szervezési szempontból a (regensburgi) Elektronikus Folyóiratkönyvtár (EZB) mintáját követték, vagyis központi adatbázisban tárolják a DBIS adatait, de a rendszer bővítése és karbantartása decentralizált, és közösen folyik.A DBIS viszonylag rövid idő alatt felkeltette a virtuális szakkönyvtárak érdeklődését (pl. a hamburgi

tartományi-egyetemi könyvtárét), 2003 októberében pedig a regensburgiak belevágtak a Német Kutatási Központ (DFG) által támogatott projekt keretében a DBIS továbbfejlesztésébe is: céljuk a rendszernek a virtuális szakkönyvtárakban modulként való alkalmazása.
(Murányi Lajos)

04/187
OSTBY, Jon Birger: The new cross-sectorial agency in 
Norway for archives, libraries and museums: plans 
and perspectives = LIBER Q. 13.vol. 2003. 1/4.no.
190-200.p.

Közös intézmény Norvégiában a levéltárak, könyv
tárak és múzeumok fejlesztésére. Tervek és kilá
tások

Együttműködés -nemzetközi; Fejlesztési terv; Koor
dináció -belföldi; Közgyűjtemény; Módszertani köz
pontNorvégiában 2003. januárjában ABM-utvikling néven egyesítettek három intézményt, a közkönyvtárak, valamint a tudományos és szakkönyvtárak és a múzeumok igazgatóságát. A könyvtárak, levéltárak és múzeumok fejlesztéséért, tevékenységük koordinálásáért felelős és érdekeiket védeni hivatott intézmény angol neve: Norwegian Archive, Library and Museum Authority. Az egyesítés előzménye egy Fehér Könyv volt, amely a „Sources to knowledge and experience. Archives, libraries and museums in a society based on information technology” címet viselte. Az intézmény létrejötte tehát főként az információtechnológiai fejleményeknek volt köszönhető. Az egyesítést megelőzően a különböző szakmák véleményt nyilváníthattak. A megbeszélések során derült ki, hogy az egyes szektorok (t.i. a három közgyűjtemény-típus) és a közös érdekek képviselete egyformán fontos.Az új intézmény három szervezeti egységből áll: egy ügyviteli, egy információs és egy stratégiai-tervezési részlegből, az utóbbiban dolgozik a személy
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zet csaknem fele, kb. 30 fő. A munkatársak az egyes szektorok és az összes szektor ügyeivel foglalkozó teameket alkotnak. Az ABM-utvikling információs részlegének feladata -  egyebek mellett -  a norvég kultúra országos portáljának (Culture Net Norway) üzemeltetése, amely az említett három szektor mellett a művészeti ágazat információit is tartalmazza. Az intézmény titkárságokat is működtet („kulturális iskolatáska”, NORDBOK).Az ABM-utvikling fő céljai: a kulturális és tudásalapú tőke fejlesztése, megóvása és felhasználása, az egyes intézmények és szektorok számára eszközök biztosítása a szakmai és társadalmi igények kielégítéséhez. Egyszerűen fogalmazva: azt szeretnék elérni, hogy a közgyűjtemények aktívan járuljanak hozzá a társadalom fejlődéséhez. A legfontosabb teendők egy része mindhárom szektort átfogja, mások csak egy-egy szektorral kapcsolatosak.Átfogó feladatok: technológiai fejlesztés (ennek négy fázisa van: 1. helyzetkép készítése, 2. a digitális dokumentumok hosszú távú megőrzéséhez közös szabványok, műszaki és szervezeti megoldások kidolgozása, 3. a tartalom kiválasztása, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek és bevándorlók kultúrájára, 4. a sokféle forrásból származó tartalom megjelenítéséhez és a használókhoz való eljuttatásához eszközök kifejlesztése. Ehhez kapcsolódik az oktatási igények felmérése és különböző kurzusok és konferenciák megszervezése. Az ABM-utvikling a Norvég Kutatási Tanács számára országos kutatási programot készül benyújtani.Az egyes szektorokat érintő feladatok: a 750 múzeum körében országos reform indult, melynek célja az intézmények szakmai, gazdasági és ügyviteli megerősítése, és hálózaba szervezése; a levéltárakkal (korábbi országos intézmény hiányában) egyelőre nehézkes a párbeszéd, a gyűjtemények felmérését és hosszú távú konzerválási és hozzáférési stratégia megfogalmazását tervezik; a könyvtári területen a köz-, felsőoktatási és szakkönyvtári hálózat egyesítését, és ezáltal megerősítését vették terv

be, és az „akadálymentes” (kényelmesen és hatékonyan használható) könyvtári szolgáltatások biztosítását tűzték ki célul. Ostfold megyében folyik egy kísérleti projekt, amelynek keretében a regionális dokumentumszolgáltatási együttműködés során a könyvtárak között megmozgatott kötetek nem kerülnének vissza a kölcsönadó könyvtárhoz, hanem abban a könyvtárban maradnának, ahová a használó visszaviszi, egészen egy új kérés beérkezéséig („floating book collection” ).A Norvég Digitális Könyvtár (DLN) megvalósítása is ennek a programnak egyik jelentős lépése. Az ABM-utvikling bizottságának 2002-es jelentése és ajánlásai egy öt éves programot vázoltak fel. A DLN mindhárom szektor dokumentumait tartalmazná, egységes műszaki megoldásokkal és szabványok alapján végezné tevékenységét. Az ajánlások kitérnek a kutatási programok, a projektfinanszírozás, a szolgáltatások, a szükséges képzés, a használói regisztráció kérdéseire is. A DLN projekt a 2003. év kiemelt fejlesztési programja Norvégiában.A DLN-nek részét képezi az elektronikus folyóiratok szolgáltatása. Tizenkét szolgáltató kínálatát kétszáz könyvtár használja különböző felállásban született megállapodások alapján. Nemrég a négy norvég egyetemi könyvtár és a felsőoktatási könyvtárak integrált rendszere, a BIBSYS szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről. Az ABM-utvikling titkársági teendőket lát el és részt vesz a licenc- tárgyalásokon.Norvégiában napirenden van egy új, a köz és felső- oktatási könyvtárak ügyeit egyaránt szabályozó könyvtári törvény megfogalmazása, szintén az „akadálymentes” könyvtári szolgáltatások szellemében. Ennek előkészítésében feltehetőleg jelentős feladatot kap az AMB-utvikling.Az intézmény természetszerűleg részt vesz az európai (kiemelten a hagyományos skandináv) és az egyéb nemzetközi szakmai együttműködési kezdeményezésekben. A fejlődő országokkal való kapcso
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lattartásban egyenrangúságra és kölcsönös előnyökre törekszik.
(Hegyközi Ilona)

04/188
TEDD, Lucy A.: Library co-operation and ICT in the 
UK: an overview = Inf.Serv.Use. 23.vol. 2003. 4.no.
199-210.p. Bibliogr. 20 tétel.

Információtechnológiára alapuló könyvtári együtt
működés az Egyesült királyságban: történeti átte
kintés

Együttműködés -belföldi; Fejlesztési terv; Informá
ciótechnológiaA cikk összegyűjti azokat az együttműködési formákat, amelyek az információs és kommunikációs technológián (ICT) alapulva szerveződtek az Egyesült Királyság könyvtárai között. Az ICT tükörfordítása a SZTAKI angol-magyar szótára szerint: infokommunikáció.A történelmi áttekintés az 1970-es évektől kezdve napjainkig követi a létrejött szerveződéseket, amelyek közül némelyek még most is működőképesek, némelyek tovább bővítették a bennük részt vevő tagok körét és szolgáltatásaikat, némelyek pedig lassan megszűntek.Az első állami támogatású projekt 1969-ben jött létre egyetemi és közművelődési könyvtárak részvételével, egységes katalógus kiépítésére. Ebből az együttműködésből alakult ki napjainkra a Talis Informatin Ltd, amelynek több mint 110 különböző típusú könyvtár (közművelődési, egyetemi, szak) tagja az Egyesült Királyságban és Írországban. Elérhetősége: www.talis.co.uk.A másik nagy szerveződés, a South West Academic Libraries Co-perative Mechanisation Project (SWALCAP), eredetileg három nagy egyetemi könyvtár együttműködésére jött létre. Ők fejlesztették ki a LIBERTÁS könyvtári rendszert, amelyet Svédország, Görögország, Izland, Portugália és Spanyolország is megvásárolt.

A Scottish Libraries Co-operative Automation Project-et (SCOLCAP) a skót nemzeti könyvtár, három egyetemi könyvtár és két közművelődési könyvtár indította útnak 1973-ban. A kezdeményezés 1988-ban megszűnt.Elsősorban könyvtárközi kölcsönzést segítő közös katalogizálási rendszer működtetésére jött létre 1971-ben a London and South Eastern Library Region (LASER), amely 2001-ig működött.Az 1980-as években alakult a Consortium of University Research Libraries (CURL). Elérhetősége: www.copac.ac.uk. Jelenleg a 23 legnagyobb angliai és írországi könyvtár 20 millió MARC rekordjához enged szabad hozzáférést.A következőkben a kormányzat azon 1990-es intézkedéseit ismerteti a cikk, amelyeket az állampolgárok iskolai és iskolán kívüli tanulási lehetőségeinek fejlesztésére tett. Mivel a tanulás egyik formája sem valósítható meg a könyvtárak nélkül, ezek az intézkedések hatottak a könyvtárak egymás közötti valamint a könyvtárak és más intézmények közötti együttműködésre is.Az Elektronikus Könyvtárak (eLib) program mintegy 20 millió fontot költött arra, hogy a felsőoktatási könyvtárakban segítse az új információs technológiák felhasználását, elterjedését. A projekt a könyvtári teendők széles körére kiterjedt. Az eredményeket az Ariadne című e-folyóiratban olvashatjuk. Elérhetősége: www.ukoln.ac.uk/services/elib.A kormányzat másik fontos lépése az volt, hogy megteremtse azt a lehetőséget, hogy a leggyorsabban és a leggazdaságosabban juttassa el az információkat az ICT segítségével az állampolgárokhoz, ezzel is hozzájárulva az élethosszig tartó tanulás feltételeinek javításához.Ennek érdekében a „Nemzeti Hálózat” néven ismertté vált program keretén belül 4000 közművelődési könyvtár számára tették lehetővé, hogy csatlakozhassanak az internethez. Hálózatfejlesztés, digitalizálás és a könyvtári személyzet továbbképzése alkotta a program fő irányait. A könyvtárosok kép
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zése kiterjedt az információs technológiai jártasságok fejlesztésére (ECDL), segédanyagokat kaptak az olvasóik és önmaguk képzéséhez, sőt speciális, az új technológia által igényelt új feladatokra tették képessé őket, pl. netnavigátor, információs szakértő.A továbbiakban részletesen foglalkozik a cikk a könyvtárak egymás közötti és a könyvtárak más intézményekkel történő együttműködésével.A közművelődési könyvtárak nagyon szoros kapcsolatban vannak a múzeumokkal és a levéltárakkal is. A három intézménytípus együttműködését szolgálja a 2000-ben létrehozott Museums, Archives and Libraries Council (www.resource.gov.uk).A cél együttesen minél jobban segíteni a népesség tanulását és kreativitását. Ehhez csak az intézmények, könyvtárak, hivatali, kormányzati intézmények, nemzeti, nemzetközi szervezetek minél szélesebb körű együttműködése nyújthat segítséget. Azt remélik, a közeljövőben ezen kapcsolatok eredményeként a könyvtárakból lehet intézni a hivatali ügyeket (www.ukonline.gov.uk), állást keresni (www.ufiltd.co.uk), és távoktatatással tanulni (www.ngfl.uk).A három nemzeti könyvtár: az angliai British Library (BL, www.bl.uk), a skóciai (NLS, www.nls.uk), a walesi (NLW, www.nlw.uk) számos területen, különböző intézménytípusokkal tevékenykedik együtt.Az egyik legnagyobb együttműködési vállalkozás a DPC -  a Digitális Állományvédelmi Szövetség, amelynek célja, hogy minden nemzet őrizze meg a digitális forrásait, ezáltal biztosítva az egész világ digitális memóriájának és tudásbázisának megőrzését (www.dpconline.org).Természetesen nem maradnak ki az oktatási és felsőoktatási könyvtárak sem. Ők is együttműködnek abból a célból, hogy minél jobban hasznosítsák a technológiai lehetőségeket a tanulás, oktatás, kutatás segítésében. Összefogó szervezetük egy független tanácsadó testület, a JISCS ( www.jisc.ac.uk).

A szakterületi együttműködés mellett földrajzi együttműködési csoportok is kialakultak. Néhány példa az egyetemi könyvtárak szerveződésére: www.sconul.uk,www.rdn.ac.uk, www.ukeuniversi tiesworldwide.com. Ez utóbbi a legújabb, főleg a távoktatást szolgálja.Nagyon sok példa van arra, hogy a könyvtárak az informatikai lehetőségeket felhasználva az együttműködésre hogyan próbálják fejleszteni szolgáltatásaikat.Különböző szakterületek művelői hoznak létre formális és kevésbé formális együttműködési formákat (CECILIA -  zenei kalauz), vagy speciális érdeklődési körű, illetve azonos munkaterületen dolgozók (szerzeményezés, folyóiratosok, katalogizálás, indexelés, könyvtármenedzsment) alkotnak csoportot.További információforrások: a közművelődési könyvtárak webmestereit segíti az e-hivatal bevezetésében az UKOLN (www.ukoln.ac.uk). Az InfoUK egy havi e-bulletin az információs társadalom témaköréből, a Library+Information Update pedig havonta megjelenő folyóirat.
(Dr. Szénászky Mária)

04/189
WIESNER, Margot: Von den realen Problemen mit der 
virtuellen Fachinformation. Erfahrungen und Lösungs
ansätze im HeBIS-Konsortium = ABI-Tech. 24. Jg. 
2004. 1.no. 16—30.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

A HeBIS konzorcium tapasztalatai és megoldási 
javaslatai

Együttműködés -belföldi; Elektronikus folyóirat; Fel
sőoktatási könyvtár; Folyóiratárak; Folyóirat-előfize
tés; Gazdaságosság -könyvtárbanA szakirodalom mindig közvetlen kapcsolatba hozza egymással a folyóiratválságot és a konzorciumo
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kát. A jelen cikk célja az, hogy kimutassa: ez a következtetés helytelen, jóllehet a konzorciumok pozitívan befolyásolják a költségeket. A legtöbb német konzorcium azonban adatbázisok licenc-szerződé- ses használatára koncentrál. A HeBIS konzorcium tapasztalatai alapján a cikk részletesen megvizsgálja az információs piac és az információszervezés néhány szempontját. A szerzőnek az a véleménye, hogy a konzorciumoknak egyre inkább vásárló közösségekké kell válniuk.
(Autoref.)

Lásd még 182, 196, 245, 252, 262

Jogi szabályozás

04/190
DREIER, Thomas -  NOLTE, Georg: Digital copyright 
and value added information services = Inf.Serv.Use. 
23.V0I. 2003. 4.no. 241-250.p.

Digitális szerzői jog és értéknövelt információs 
szolgáltaatások

Elektronikus publikáció; Figyelőszolgálat; Sajtóarchí
vum; Szerzői jogA kölni jogi egyetem tanárai szerint a digitális technológia megjelenése teljesen átformálta az „analóg idők” -ben kialakult szerzői jog védelmének finoman hangolt rendszerét, amely az érintettek érdekeit próbálta egyensúlyban tartani. Az új technológia nemcsak új műfajokat és módszereket teremtett, hanem a létrejött művek másolását is forradalmasította. Nem csoda, hogy a változások arra késztetik a jogtulajdonosokat, hogy a törvényhozótól még erősebb jogi védelmet kérjenek, és hogy -  bár technikai eszközeik is vannak már a jogosulatlan hozzáférések megakadályozására -  ezek megkerülése ellen is jogi védelmet szerezzenek. Ezzel a törekvéssel szállnak szembe a felhasználók, a nyílt forrás szakértők és információk közvetítésével foglal

kozók. Már most is az a vélemény, hogy a digitális szerzői jogvédelem túlságosan korlátozza a közösség jogait, a szabad véleménynyilvánítást, az eszmék cseréjét, gátat szab az újításoknak, és árt a közjónak.Napjainkban a szerzői jog védelme a hálózati környezetben globális problémává vált. A Szellemi Tulajdon Védelme Világszervezetének (WIPO) korábbi egyezményeit az Európai Uniónak az információs társadalom szerzői jogáról szóló direktívája (2001/29/EC) is figyelembe vette már. Az új német jogszabály pedig (Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, 2003) már nemcsak az EU-direktíva alkalmazására és beépítésére, hanem a digitális környezetre is figyelt: nemcsak a jogtulajdonosok hatékony védelmét veszi célba, hanem a felhasználók és az információ-terjesztéssel foglalkozók érdekeinek is megfelelő jogi kereteket próbál adni. A jogszabály fontos elemei a nyilvános bemutatás új szabályozása, a kivételek és korlátozások kisebb módosítása, a technikai megoldásokat alkalmazásának (technical protection measures =  TMP) fokozott jogi védelme.Az EU-direktíva 21 kivételének alkalmazása (20 ebből opcionális) és a két új kivétel beépítése -  a fogyatékkal élők és az oktatás-kutatás céljára készített másolatok esetében -  nem jelentett gondot Németorszgban, és a magáncélú másolatok esetében is világosan megfogalmazzák a kivételek feltételeit. (A nem magáncélú digitális másolatok készítését csak tudományos és archív célra teszik lehetővé.)A cikk második része az ún. érték-növelt információs szolgáltatások (pl. a keresőgépek és másolat-szolgáltatók) jogi megítélésének problémáival foglalkozik, és a legfelsőbb bíróság két állásfoglalását ismerteti, majd részletesen elemzi az egyik speciális sajtófigyelő szolgáltatás, a Paperboy esetét, amely hamarosan a német legfelsőbb bíróság elé kerül.
(Murányi Lajos)
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04/191
KNOPF, Dominik -  SORGE, Christoph: Model-oriented 
analysis of user-right holder relations and possible im
pacts of DRM = Inf.Serv.Use. 23.vol. 2003. 4.no. 
235—239.p. Bibliogr. 5 tétel.

A használó-jogtulajdonos kapcsolatok modell- 
szemléletű elemzése és a DRM (Digital rights 
management) lehetséges hatásai

Elektronikus publikáció; Modellálás; Szerzői jogA „Digital Rights Management” (DRM, elektronikus publikációk szerzői jogi védelme) technikai védelemmel kombinálja az új forgalmazási modelleket. A legtöbb ilyen modell azonban nem elég biztonságos, túlságosan korlátozó, vagy mindkettő. A jelen cikk az úgynevezett „megdöntött palack modell” (tilting bottle model) alapján lehetséges DRM-változatokat ismertet a jövőre nézve. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy a megoldást csak egy kiegyensúlyozott DRM rendszer jelentheti, amely a használók és a jogtulajdonosok szükségleteit egyaránt figyelembe veszi.
(Autoref. alapján)

04/192
KRANICH, Nancy: Why filters won’s protect children or 
adults = Libr.Admin.Manage. 18.vol. 2004. 1.no. 
14-18.p. Bibliogr.

Miért nem védik meg az internet-szűrők a gyer
mekeket és felnőtteket?

Jogszabály -más területről; Olvasáskorlátozás; Szá
mítógép-hálózat

Az USA-ban a közkönyvtárak és az iskolák számára jogszabályban (Children’s Internet Protection Act, CIPA) írták elő a káros tartalmat kiszűrő szoftverek alkalmazását, ellenkező esetben nem kapnak kedvezményes internet-hozzáférést és nem vehetnek részt szövetségi pályázatokon.

A szerző, az Amerikai Könyvtáros Egyesület (ALA) korábbi elnöke, most a szellemi szabadsággal foglalkozó bizottság elnöke, elmondja, hogy a szűrők használatának nem egyértelműek az előnyei. Időnként hasznos, legális forrásokat is blokkolnak (ez az „overblocking”); többnyire a szöveg apró részlete alapján döntenek, nem blokkolják az e-maileket, a csevegőfórumokat és hasonló „lazább” forrásokat, nehezen lehet átállítani vagy kiiktatni őket, nem tükrözik a könyvtár válogatási kritériumait. A vizuális információk blokkolása egyáltalán nincs megoldva. A National Research Council (NRC) szerint jellemzőbb a túlzott, mint a nem kielégítő blokkolás. Megállapították, hogy nincs is forgalomban olyan szoftver, amely a CIPA kívánalmainak tökéletesen megfelelne. Ráadásul a szűrők beszerzése és fenntartása igen költséges, és a pályázati támogatások nem fedezik a felmerülő technikai és személyi költségeket.A szűrők időnként még a CIPA által károsnak minősített tartalmat sem blokkolják megbízhatóan (ezt nevezik ,,underblocking” -nak). Amikor egy vizsgálat keretében a szándékos hozzáférést szimulálták, a pornográf webhelyek egytizedét, véletlen- szerű hozzáférésnél egyharmadát nem blokkolták a szoftverek. A szűrésnek azért sincs sok értelme, mert a gyerekek otthon, barátaiknál és egyéb helyeken a szüretien tartalommal találkoznak. A probléma kezelésére célszerűbb lenne tehát a nevelést, mint a pusztán a technikai megoldást alkalmazni.A webhelyek egyedi elbírálására a szűrőcégek munkatársainak nincs módjuk. (A keresőmotorok há- rommilliárd oldalt indexelnek, és ebben a jóval terjedelmesebb, úgynevezett mély web nincs is benne.) A webhelyeknek 1,5%-a pornográf tartalmú, a legjobb szűrők a legmagasabb fokozaton ezek kb. 75%-át tudják blokkolni. Blokkolják viszont a jóindulatú webhelyek legalább 20%-át, és a forgalmazó cégek eltitkolják az általuk zároltnak nyilvánított URL-eket és a gyanúsnak minősített szavak jegyzékét.
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A szűrők nem veszik tekintetbe a gyerekek korát, és gyakran előfordul, hogy a forgalmazók a hatévesekhez igazodva állítják be őket. A könyvtárak számára sok bonyodalommal jár, szinte rendszergazdai ismereteket igényel és néha több napba telhet a szűrők átállítása, vagy felnőtt használók esetében hatástalanítása. Azt nem lehet megoldani, hogy a blokkolás csak egy-egy számítógépen legyen érvényes vagy egy bizonyos időszakra, és egyszerre csak egy személy kaphat a feloldásra jogosítványt.Az alacsony jövedelmű, nem angol anyanyelvű, fogyatékkal élő, idős, vidéki népesség számára az internet új lehetőségeket kínált. Ezen rétegek esetében a könyvtárnak nemcsak a hozzáférés, hanem a megfelelő tartalom biztosításában, és a használathoz szükséges ismeretek közvetítésében is szerep jut. Különösen fontos, hogy a csak az interneten elérhető kormányzati, oktatási, egészségügyi és kereskedelmi szolgáltatások ezekhez a csoportokhoz is eljussanak.A Legfelső Bíróságnál a szűrés ellen fellépő könyvtárosok kinyilvánították, hogy a szűrők nem vehetik át az internet-hozzáférési szabályzatok, használóképzési programok, válogató linkgyűjtemények, biztonsági előírások és referensz-szolgáltatások helyét. A terminálokat a könyvtárakban igyekeznek úgy elhelyezni, hogy a használó tevékenységét a személyi szabadság tiszteletben tartása mellett nyomon lehessen követni. A használók többsége felelősségteljesen használja az internetet és a könyvtári dokumentumokat, és a könyvtárak 2/3-a kikéri a szülők véleményét a szűrők alkalmazásáról (csak alig 20 %-uk kéri a szűrést!).Az ALA tanácstagjainak többsége a szűrők alkalmazása ellen szavazott, hangsúlyozva, hogy tiszteletben tartja a felnőttek jogát és felelősségét abban a tekintetben, hogy gyermekeik könyvtárhasználatát nyomon kövessék. A könyvtárosoknak az a dolga, hogy segítsenek a jó választásban, hogy „előválogassák” a web tartalmát, azaz kiválasszák a tartalmas, hasznos, vonzó webhelyeket. Azok pedig,

akik szűrésre kényszerülnek, csökkentsék minimálisra a legális és hasznos tartalom blokkolását, és gondoskodjanak a szűrők szükség szerinti kikapcsolásáról. Lényeges, hogy a használókat a könyvtárak megtanítsák arra, hogy kritikával kell nézni az interneten elérhető forrásokat. A könyvtárak -  akár alkalmaznak szűrőt, akár nem -  úgy tudnak a legjobban védekezni a káros tartalom ellen, ha megfelelő nevelési és kommunikációs programot, megalapozott és naprakész elveket és biztonsági intézkedéseket alakítanak ki az internet-hozzáférés ügyében. Az a dolguk, hogy az állampolgárok figyelmét felhívják a jogaikra, összegyűjtsék az esetleges panaszokat, majd a kongresszusi képviselőkkel tudassák, hogy milyen diszkriminációt rejt a szűrési tevékenység. Az NRC így összegezte: sokkal biztonságosabb, ha a gyereket megtanítjuk úszni, és arra, hogy mikor kerülje el a veszélyes vizeket, mint ha zárakkal, kerítésekkel vagy riasztókkal akarjuk megakadályozni, hogy vízbe fulladjon.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 202, 241, 267

Könyvtárosi hivatás

04/193
HENCZEL, Sue: Supporting the KM environment: the 
roles, responsibilities and rights of information profes
sionals = Inf.Outlook. 8.vol. 2004. 1.no. 13—19.p.

A tájékoztató szakemberek szerepe, felelősségi 
köre és jogai a tudásmenedzsment területén

Dokumentáló -felsőfokú; Információszervezés; 
Könyvtáros -felsőfokúA tudásmenedzsment (TM) a vezetési filozófia körébe tartozik, és számos tudományterületről meríti elemeit (emberi erőforrások menedzsmentje, szervezeti tanulás, információszervezés, információ
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technológia). Amikor létrejött és az intézmények gyakorlatában meghonosodott ez az „új” diszciplína, sokan el is feledkeztek az előzményekről, például a jól bevált információszervezési megoldásokról. Ennek viszont a létrehozott (vagy újrafelhasznált) tudás színvonala látná a kárát, mivel irreleváns, elavult vagy megbízhatatlan információn alapulna.A brit TFPL cég által készített ismerettérkép szerint nyolc fajta készségre van szükség a tudásgazdaságban: stratégiai, üzleti, vezetési, szellemi, tanulási, kommunikációs, interperszonális, információszervezési és információtechnológiai készségekre; ezek az úgynevezett tudáskultúrák leglényegesebb összetevői.A TM-nek az a célja, hogy meghatározza, milyen tudásra van szüksége az adott intézménynek ahhoz, hogy sikeres legyen; összegyűjtse és tárolja a tudást, amíg az újra-felhasználásra kerül; megszervezze és kiaknázza az emberekben meglévő rejtett tudást. Mindez általánosítva a következő lépésekben valósul meg: 1. az intézmény üzleti sikeréhez szükséges tudás (és hiányosságainak) felderítése, 2. az intézményben létrehozott (és külső forrásokból beszerzendő) tudás „készletének” és forrásainak számbavétele, 3. az értékesnek minősített tudás rögzítése, tárolása, feldolgozása a hatékony visszakereshetőség érdekében, 4. a tudásmegosztás és -átadás formáinak kialakítása.A TM-kezdeményezések sikeréhez a tájékoztató szakemberek képzettségüknek^ és szakismeretüknek köszönhetően a következőkkel tudnának hozzájárulni: tárgyi feltárás, használók képzése, külső információforrások keresése, kapcsolattartás az információtechnológiai szakemberekkel a használói igények érvényesítése érdekében.A tájékoztató szakemberek gyakorlatot szereztek az explicit tudás kezelésében, de a TM-ben arra is szükség van, hogy a tudást úgy tárolják, hogy az a megfelelő ember számára, a megfelelő időben és a megfelelő összefüggésben álljon rendelkezésre. Az így megváltozott követelményrendszerben két új kí

vánalom jelent meg: a tájékoztató szakemberek sajátítsák el a közvetítéshez, kommunikációhoz szükséges készségeket (mivel a TM nagy jelentőséget tulajdonít a munkatársak fejében meglévő tudásnak); szolgáltatóból váljanak a szervezet kulcsfontosságú részévé (az intézmény szervezetének és működésének megismerése után aktívan kapcsolódjanak be a tervezési és döntéshozatali folyamatba). A cikkben egy áttekintő táblázat részletesen ismerteti, hogy az említett négy tevékenységbe -  a tudás felderítése, forrásainak számbavétele, rögzítése-tá- rolása-feldolgozása, tudásmegosztás -  bekapcsolódva milyen feladatokat tud(ná)nak vállalni a tájékoztató szakemberek, és milyen készségekre, tudásra és személyes tulajdonságokra van ezekhez ideális esetben szükségük. Egy leegyszerűsített példán: a tudás forrásainak beszerzése során a tájékoztató szakember fel tudja vállalni a szerződésekkel és li- cencekkel kapcsolatos teendőket; ehhez tárgyalási képességekre van szüksége; ismernie kell a használói igényeket és a jogszabályokat; személy szerint pedig hatékonyan kell kommunikálnia, motiváltnak, rugalmasnak és nyitottnak kell lennie.
(Hegyközi Ilona)

04/194
KIBBEE, Jo: Aux armes citoyens! Confronting the ex
treme right in French public libraries = Libri. 53.vol. 
2003. 4.no. 227-236.p. Bibliogr.

Fegyverbe, polgárok! -  A könyvtárosok válasza a 
szélsőjobb előretörésére a francia közkönyvtárak
ban

Érdekvédelem; Könyvtárosi hivatás; Közművelődési 
könyvtár; Tájékoztatás szabadságaA francia szélsőjobboldal Nemzeti Frontja -  Le Pen pártja -  a kilencvenes évek közepén a helyhatósági választások nyerteseként négy városban is megszerezte a polgármesteri széket (Orange, Vitrol- les, Marignane, Toulon). A polgármesteri hivatal az első három településen közvetlenül -  és erősza
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kos módon -  beavatkozott a közkönyvtárak működésébe: hiányolva a szélsőjobb ideológiáját hirdető irodalmat és kifogásolva a „nemzetietlen” könyvanyag és liberális sajtótermékek „túlsúlyát” . Ezek az események mozgósították a francia könyvtárosokat -  majd a nemzetközi szakmai közvéleményt is -  a demokratikus értékek védelmében. A tanulmány ismerteti a részleteket, a kulturális tárca és a szakmai egyesületek reakcióját, a közkönyvtár küldetéséről, politikai semlegesség, illetve elkötelezettség kérdéseiről, a vélemények szabadságáról, az értékfelfogásról, a gyarapítási politika és gyakorlati kérdéseiről és a könyvtárosok szerepéről a sajtóban kibontakozó vitát. Gyakorlati és filozófiai válaszok egyaránt születtek. A könyvtárosok stratégiákat dolgoztak ki a politikai beavatkozás kivédésére, de foglalkoztak a cenzúra, a pluralisztikus gyűjtemények kérdéseivel, és megfogalmazták, mi is voltaképpen a könyvtárosok feladata a klasszikus demokratikus alapelvek védelmében.
(Murányi Lajos)

04/195
SINGER GORDON, Rachel: Getting started in library 
publication = Am.Libr. 35.vol. 2004. 1.no. 66-69.p.

Publikálás a könyvtárügyben -  tanácsok kezdők
nek

Publikációs tevékenységA tanulmányban, amelynek szerzője nemrég publikált egy hasonló témájú könyvet (Guide to writing for publication. Scarecrow Press, 2004), praktikus tanácsokkal szolgál azok számára, akik most fontolgatják, hogy a könyvtári szaksajtóban publikáljanak-e. Szakmánkban dolgozva mindenki képes arra, hogy írjon a szakma számára; álljunk ellen azonban a kísértésnek, hogy tudományos közleményeket írjunk, vagy annak a téveszmének, hogy nemzetközileg elismert nevet kell szereznünk minden áron, vagy hogy legalább húsz évet kell a pályán eltöltenünk, mire publikálni tudunk bármit is.

A szakirodalom állapota a különböző képzettségű és beosztású, különböző szinten és témáról más és más közönségnek író kollegáink munkáinak függvénye.Az első lépést az online hírlevelekbe vagy a helyi lapokba írt rövidebb írások, könyvismertetések jelenthetik: ezek egyrészt önbizalmat adnak, másrészt ezáltal gyakorlatot szerezhetünk egy hosszabb lélegzetű cikk megírásához. Minél többet írunk, annál inkább tudatosul majd, hogy a megírással jobban tisztázhatjuk gondolatainkat. (Az írás és a publikálás együtt serkentőleg hat az új gondolatokra, és új megoldásokat is eredményez -  Henson szerint.) A írás és a szakmai gyakorlat integrálásának megértése fontos lépés a könyvtári folyóiratokban való közreműködés örömeinek felismerésében.Az írással kapcsolatos fontosabb kérdésekre és teendőkre is részletesen kitér a tanulmány, így arra, hogy-  mit tegyünk (és mit ne), ha visszautasítják kéziratunkat (stratégiák, megoldások),-  hogyan válasszuk ki a témát -  amit jól ismerünk vagy jobban szeretnénk megismerni,-  hogyan tartsunk lépést a szakmát legjobban foglalkoztató időszerű kérdésekkel,-  hogyan találjuk meg saját szűkebb szakterületünket, hogyan lehetünk egy téma szakértői,-  hogyan kezeljük témáinkat, ötleteinket (és így tovább)?Megállapítja, hogy a publikálás révén jóval szorosabb kapcsolat tarthatunk fenn szakmánkkal, a többi kollegával, és tágul egyéni horizontunk is.
(Murányi Lajos)
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Oktatás és tovább
képzés

04/196
DIXON, Pat -  TAMMARO, Anna Maria: Strengths and 
issues in implementing a collaborative inter-university 
course: the international masters in information studies 
by distance = Educ.lnf. 21 .vol. 2003. 2,3.no. 85-96.p. 
Bibliogr. 11 tétel.

Együttműködés az oktatásban: egy nemzetközi 
masters kurzus erősségei és eredményei

Dokumentálóképzés; Együttműködés -nemzetközi; 
TávoktatásA cikk az olasz Parma Egyetem és a brit Northumbria Egyetem részvételével létrehozott nemzetközi informatikai masters program jellemzőit ismerteti. A tanfolyam tartalmának részletes ismertetése helyett inkább a program kifejlesztésében és „szállításában” megvalósított nemzetközi együttműködés előnyeit és problémáit emeli ki, kitérve az engedélyeztetés bürokratikus folyamatára mindkét országban.

(Autoref.)

04/197
ESPELT, Constanta: The implementation of the Euro
pean Credit Transfer system as a curriculum evalua
tion tool = Libr.Rev. 53.vol. 2004. 2.no. 89-97.p. 
Bibliogr.

Res. német és francia nyelven

Az európai kredit-átviteli rendszer alkalmazása a 
könyvtárosképzés értékelésére

Könyvtárosképzés -felsőfokú; Tanterv, óratervSpanyolországban az 1970-es években indult el az alapfokú egyetemi könyvtáros képzés („első ciklus”), 1994-ben pedig négy egyetemen a felsőfokú (posztgraduális) dokumentációs képzés („második

ciklus”). Ma 13 egyetemen lehet alapfokú, 11-en pedig felsőfokú könyvtáros végzettséget szerezni.Az 1987-es oktatási törvény bevezette a kredit rendszert, mely szerint 10 óra szükséges egy kredit megszerzéséhez. 60-90 kreditet kell teljesíteni egy egyetemi év során, 180-190 szükséges az első ciklus és 120-130 a második befejezéséhez. A 2001-es törvény az Európai Uniós követelményekhez igazította az addigi szabályozást, amelynek szellemében készítették el a tanszékek a jelenlegi tanterveket.A második ciklusra az első elvégzése után lehet felvételt nyerni, illetve a más szakról érkezők a 45-50 kredites alapvető könyvtárosi ismereteket nyújtó kiegészítő képzést követően kezdhetik meg tanulmányaikat.A barcelonai egyetem könyvtáros tanszéke az 1915 óta működő könyvtáros iskolából fejlődött ki, mely eredetileg a közkönyvtári hálózat szakembereinek képzését végezte. Az egyetemen az első ciklusnak 160 hallgatója van, a másodiknak 100. Közöttük 25-en más szakokról, a kiegészítő képzés elvégzése után kerülnek ide. Az első ciklusban szinte kizárólag a tanszék 29 teljes munkaidős és 23 részmunka- idős tanára tanít, a másodikban jelentős mértékben részt vesznek más tanszékek oktatói is.Az egyetem csatlakozott az európai egyetemi oktatási követelmények összehangolásának munkájához. A 2002-2003-as tanév kísérleti programjaiban a könyvtáros tanszék is aktívan részt vett, összegyűjtve azokat a tapasztalatokat, melyek megkönnyítik majd a bevezetett új oktatási módszerek értékelését. Ennek érdekében például közvélemény kutatást végeztek a hallgatók körében a tanárok munkájával kapcsolatban. Az értékelésre több okból is szükség van: korszerűsíteni kell a 10 éve érvényben levő tantervkészítési útmutatót, pontosan meg kell határozni az egyetemi képzés első és második fokozata közti különbséget, vagyis, hogy melyik mire teszi alkalmassá a hallgatókat, valamint részletesen le kell írni a különböző tárgyak tanításakor alkalmazott módszereket és ezek eredményét.
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Fel kell tehát mérni, a képzés tartalmának és az oktatási módszereknek a koherenciáját, a más szakokról érkezett hallgatók kiegészítő képzésének megfelelőségét. Ezen kívül össze kell állítani azoknak a követelményeknek a listáját, melyek teljesítése az első szintet elvégzőket alkalmassá teszik a második szint elvégzésére. A dokumentációs képzésben tették meg az erre irányuló első lépéseket. 2002 júliusában a tanárok összeállították kurzusaik tervét, mely tartalmazta a különböző módszerek (elméleti előadás, esettanulmány, számítógépes laboratóriumi foglalkozások stb.) szerint tartott órák számát is. Megbecsülték tananyag elsajátításához szükséges órák számát is. A 2003-2004-es tanév során kérdőíves felmérést keretében kérdezik meg a hallgatók véleményét arról, hogy szerintük hány órára lenne szükség egy-egy tantárgy elsajátításához, és mennyire ítélik hasznosnak ezeket.
(Fazokas Eszter)

04/198
HARVEY, Ross -  HIGGINS, Susan: Defining funda
mentals and meeting expectations: trends in LIS edu
cation in Australia = Educ.lnf. 21.vol. 2003. 2,3.no. 
149-157.p. Bibliogr. 21 tétel.

04/199
HEUDSEN, Marijke Roggema-van: The challenge of 
developing a competence-oriented curriculum: an inte
grative framework = Libr.Rev. 53.vol. 2004. 2.no. 
98 -103.p.

Res. német és francia nyelven

A jártasságok elsajátítására irányuló könyvtáros
képzés kereteinek kialakítása Hollandiában

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzés; Tanterv, 
óratervA cikk azokat a társadalmi fejleményeket tárgyalja, amelyek miatt újra kellett gondolni a hollandiai könyvtárosképzést, és fontolóra kellett venni a programoknak az új igények szerinti átalakítását. A végzett hallgatók felkészültségével kapcsolatos követelmények súlypontja a tényszerű ismeretek elsajátításáról a problémamegoldásra, a helyzetfelismerésre, a csoporton belüli párbeszédre és a folyamatos továbbképzésre helyeződött át. A szóban lévő új követelmények fényében a szakmai képzés hollandiai országos tanácsa elrendelte a könyvtáros iskolák programjainak átalakítását. A cikk a reform kereteit, illetve gyakorlati alkalmazását mutatja be.

Az alapok meghatározása és az elvárások teljesí
tése: az ausztrál könyvtárosképzés irányzatai

Könyvtárosképzés, dokumentálóképzésAz ausztráliai könyvtárosképzést a megoldatlan feszültségek jellemzik, amelyek közül néhány már több évtizede létezik. A jellemzők és konfliktusok közül a cikk a következőkkel foglalkozik: többszintű képesítési rendszer, túl sok iskola széles körű szakterületi megoszlásban, a távoktatás széles körű gyakorlata, folytonos nyomás a tanrend megváltoztatására, országos képzési politika szükségessége (a LISEKA projekt).
(Autoref.)

(Autoref.)

04/200
KAUFMANN, Frances G.: Collaborating to create cus
tomized library services for distance education stu
dents = Tech.Serv.Q. 21.vol. 2003. 2.no. 51-61. 
Bibliogr. 16 tétel.

Együttműködés távoktatásban részt vevő hallga
tóknak nyújtandó könyvtári szolgáltatások létreho
zására

Egyetemi könyvtár; Együttműködés - helyi; Szolgál
tatások; Távoktatás; Tervezés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,
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Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk az amerikai Seton Hall University távoktatási szolgáltatásainak megtervezését és bevezetését ismerteti. A könyvtárosok, oktatók, vezetők és számítástechnikusok szakértelmére támaszkodva a meglévő szolgáltatásokat és erőforrásokat kibővítették és olyan szintre fejlesztették, hogy aránylag kevés többlet-kiadással a képzést távoli résztvevőkre is ki lehetett terjeszteni. Ebben a szolgáltatási csomagban a következőket kínálják: „testre szabott” könyvtári weboldalak az összes távoktatási programhoz, könyvtárbemutató, telefonos és elektronikus postai segítő-szolgálat a kutatáshoz, további forrásmegosztási kezdeményezések. A cikk műszaki információkkal szolgál online web-források létrehozásához, és történeti áttekintést ad a könyvtár részvételéről az egyetem SetonWorldWide nevű távoktatási programjában.
(Autoref.)

04/201
RITTBERGER, Marc: CERTIDoc -  Zertifikation eines 
einheitlichen Berufbilds in Europa = Information. 55.Jg. 
2004. 1.no. 29-34.p.

Res. angol nyelven

CERTIDoc -  egységes európai bizonyítvány infor
mációs szakemberek számára

Dokumentálóképzés -felsőfokú; Egyesület -könyvtári 
-nemzeti; MinősítésA „Certification européenne en information -  documentation” (CERTIDoc) nevű projekt célja, hogy az információs pályákhoz szükséges kompetenciák egységes európai rendszerét kidolgozza. (Elődje hasonló céllal a DECIDOC projekt volt, a Leonardo da Vinci EU program keretében.) A CERTIDoc három nagy informatikai szövetség közös vállalkozása, (Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und informationspraxis, DGI;

L’Assocation des professioneis de Einformation et de la documentation, ADBS, Franciaország; Soci- edad espanola de documentación et információn cientifica, SEDIC, Spanyolország) a brüsszeli Uni- versité Libre támogatásával.A projekt 2002. novembertől 2004. októberig fut. A munka fázisai: 1. Körkérdés az európai informatikai szervezetekhez a jelenlegi helyzet felmérése és álláspontjuk megismerése érdekében. 2. A képesítési eljárások rendszerezése és formalizálása nyomán egységes szabályzat kidolgozása. 3. A „képesítési kézikönyv” átdolgozása. 4. Számítógépes program, mely alapján a képesítésre jelentkezők felbecsülhetik saját szintjüket. 5. Javaslat képesítési eljárásokra. 6. Az Európa számára szükséges szakemberek létszámának és kategóriáinak felmérése.A munka első lépéseként az informatika európai szervezeteit vették számba. 30 ország (köztük Magyarország) 94 szervezetét regisztrálták, ebből a könyvtári szervezetek száma 50, a dokumentációs intézményeké 14, az elsősorban menedzser jellegűe- ké 15, az irattáriaké 9 volt. 31-en küldtek vissza értékelhető választ. A válaszadók többsége helyeselte az európai érvényű informatikai kompetencia-szintek kidolgozását, egyedül az irattáros szövetségek nem mutattak érdeklődést a terv iránt.A projekt egyik célja az informatikai képesítést adó intézmények kézikönyvének összeállítása ill. aktualizálása. Ez voltaképpen a 2001-ben kiadott alapvető kézikönyv (Graumann et.al.: Euroguide: Europäisches Zertifizierungshandbuch für Informationsfachleute. Franjfurt am Main, DGL) átdolgozott és bővített kiadása.A projekt vállalta a képzettségi szintek és szakterületek egységes definiálását. Négy szintet különböztettek meg, ezek megtalálhatók az egyes országok képesítési rendszerében, bár terminológiájuk részbe eltérő. PL:1.szint: Franciaország: „Információs-dokumentációs asszisztens” -  Németország: „Információs asz- szisztens”
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2. szint: F.: „Információs-dokumentációs technikus” -  N.: „Információ analitikus”3. szint: F.: „Információs-dokumentációs menedzser” -  N.: „Információs specialista”4. szint: F.: „Információs-dokumentációs szakértő'” -  N.: „Információ szakértő”Az ismeretek tárgyát tekintve négy ill. öt kompetenciacsoportot különböztetnek meg: 1. Információkezelés. 2. Kommunikáció. 3. Menedzsment. 4. Kiegészítő tudásterületek. Vitatott, hogy az „információs technológia” alapismerete külön tudásterületnek számítson-e, vagy a korábbi négy mindegyikéhez hozzátartozzék. A tárgyi kompetenciacsoportokat tovább bontották, így pl. az „1. Információkezelés” alcsoportjai:101. Interakció a használóval ill. a vevővel102. Információügy103. Információs jog104. Az információk szervezése és tárolása105. Információforrások és értékelésük

106. Formális és tartalmi feltárás107. Információkeresés108. Állománykezelés 109 Gyarapítás110. A dokumentumok megőrzése111 Információs intézmények szervezése112 Információközvetítés az igények szerintA kompetencia elismerése kérdéseket vet fel: Ki (milyen intézmény) ismerheti el? Kinek ismerhető el? Milyen folyamat keretében? Jelenleg a vezető informatikai szervezetek jogosultak a kompetencia elismerésére, a német DCI, a francia ADBS, a spanyol SEDIC. Kik jelentkezhetnek minősítésre? Két lehetőség van: 1. A képesítési bizottság bárki jelentkezését elfogadja, aki megfelel a nagyszámú formális és tartalmi kritériumnak. 2. Csak az oktatásügyben előzetesen megszerzett képesítéssel lehet jelentkezni (ilyen pl. a főiskolai master szint információs szakon), vagyis az előválogatást már az iskolai végzettség eldönti.
(Katsányi Sándor)

Nemzeti Rcönyiftőralc

04/202
FERNAU, Michael: Gesetz über Die Deutsche 
Bibliothek = Dial.Bibl. 16.Jg. 2004. 1.no. 14-22.p. 
Bibliogr. 21 tétel.

Törvény a német nemzeti könyvtárról

Feladatkör; Jogszabály -könyvtárügyi; Nemzeti 
könyvtár

A korábbi, 1969-es törvény a frankfurti Deutsche Bibliothek-nak küldendő kötelespéldányok körét csak a nyomtatott művekre és a hanghordozókra
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terjesztette ki, az elektronikus publikációkról (a német szerzői jog terminológiája szerint a „testetlen művekről” ) nem rendelkezett. Utóbb a három könyvtár egyesítéséből szervezett Deutsche Bibliothek 1990-es jogi szabályozása sem változtatott ezen a helyzeten. Bár már a 90-es évek elején viták folytak az elektronikus publikációk kötelespéldánnyá tételéről, 1996-ban mégis úgy döntöttek, hogy e típus felmérhetetlenül gyors fejlődése és az ezzel járó változások miatt még nem érett meg a helyzet a jogi szabályozásra. 2001-től viszont a Deutsche Bibliothek ismét napirendre tűzte az új jogi szabályozás ügyét. Erre buzdítottak a külföldi példák is: az UNESCO 2001.nov.3-i konferenciája állást foglalt a digitális szellemi termékek megőrzése mellett, Kanadában a Nemzeti Könyvtár 9 millió eurót kapott a gyűjtés és a tárolás megszervezésére és megkezdésére, Angliában a „Legal Deposit Act 2003" a kötelespéldány jogot a nem nyomtatott dokumentumokra is kiterjesztette és más országok nemzeti könyvtárai is kidolgozták e kérdésben stratégiájukat.A Deutsche Bibliothek vezetősége 2004.jan. 23-án tervezetet nyújtott be a Kultúra- és Médiumügyi Szövetségi Kormányzathoz azzal a céllal, hogy annak alapján törvényjavaslat készüljön. A tervezett új szabályozás a következő területeken tartalmaz lényeges változtatást:1. A kötelespéldányjog kiterjesztése. A jelenleg érvényes jogszabály a „sajtótermék” kategóriát használja, ezt az újban a „médiatermék” (Medienwerk) kifejezés váltaná fel, amely terminus magába foglalja a sajtótermékek mellett az elektronikusan publikált műveket is, (vagyis a „testetlen médiatermékeket” .) Ugyancsak megváltozna a művekkel kapcsolatban eddig használt „kiadott” ill. „előállított” kifejezés, ezt a „nyilvánossá tett” jelző váltaná fel.2. A kötelespéldány-jog kiterjesztése a külföldi kiadványokra. Bizonyos jogi feltételek esetén (pl. németországi székhely vagy lakhely, németor

szági licensz) a külföldön publikált német nyelvű vagy vonatkozású kiadványok is beszolgáltatás kötelesek.3. Az elektronikusan publikált művekkel kapcsolatban a tervezett jogszabály egyértelműen kimondja: „Minden testetlen médiatermékből, melyet Németországban tettek nyilvánossá, egy kötelespéldányt be kell szolgáltatni.” Ugyanakkor a jogszabály a könyvtárat is kötelezné ezek gyűjtésére, feltárására és hosszú távú megőrzésére.4. A beszolgáltatás jogi biztosítása: Amennyiben a kötelespéldány beszolgáltatása egy héten belül nem kezdődik el, a könyvtár a figyelmeztető felszólítás után három hét múlva a művet a beszolgáltatásra kötelezett terhére beszerezheti.5. Az új törvény tájékoztatási kötelezettséget is tartalmaz: A beszolgáltatok „a kötelespéldány elküldésével együtt kötelesek a könyvtárral közölni azokat az információkat, melyek a könyvtár feladatának teljesítéséhez nélkülözhetetlenek.” Azokról a technikai adatokról van itt szó, melyek a tárolás és a használat szempontjából szükségesek.6. A tervezett jogszabály pontosan meghatározza azt is, mi minősíthető a kötelespéldány beszolgáltatás terén szabálysértésnek.A Deutsche Bibliothek tervezetét az érintett minisztériumok tanulmányozzák, elindult a törvényjavaslattá válás és a parlament elé kerülés hivatalos útján.
(Katsányi Sándor)

Lásd még 185, 220, 267
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Egyetemi könyvtárak

04/203
PUPELIENE, Janina: Lithuania: the changing image of 
academic libraries = J.Acad.Librariansh. 30.vol. 2004.
1.no. 80-84.p. Bibliogr. 21 tétel.

Változások a litván felsőoktatási könyvtárakban

Felsőoktatási könyvtár; KönyvtárügyLitvániában jelenleg 43 felsőoktatási intézmény működik, és a hallgatók létszáma a 2002-2003-as tanévben meghaladta a 145 ezret. A rendszerváltozás óta a felsőoktatásban nagymérvű átalakulás zajlik. 2002-ben módosították a kutatási és felsőoktatási törvényt.A litván könyvtári törvényt 1995-ben fogadták el. Litvániában összesen több, mint 3500 könyvtár működik, köztük vannak a 15 állami egyetem könyvtárai és a több, mint kétezer főiskolai, iskolai és egyéb könyvtár. Az állami egyetemek könyvtáraiban 2002-ben 662 munkatárs dolgozott, közülük 541 volt a szakképzett könyvtárosok száma. Az országos könyvtári tanácsban a felsőoktatási könyvtárakat a felsőoktatási és a tudományos könyvtárak egyesületének elnökei képviselik.Az egyetemi könyvtárak hagyományos képe (főként litván és orosz nyelvű irodalom, nagy példányszámban, kevés idegen nyelvű anyag, zárt raktárak, rossz elhelyezési körülmények, kevés együttműködési kezdeményezés stb.) 1989-et követően jelentős változásokon ment át. A könyvtárosok egyesülete már ezt megelőzően megalakult, 1995-ben pedig létrejött a tudományos felsőoktatási könyvtárak munkacsoportja. 1993-ban hat nagy tudományos könyvtár megalapította a LIBIS országos információs rendszert, amely elsősorban a közös katalógus létrehozását tűzte ki céljául. A LIBIS-hez a későbbiekben a legtöbb tudományos és egyetemi könyvtár csatlakozott, és nagy viták zajlottak a könyvtári automatizálás és a szoftverválasztás témakörében (hogy tudniillik kész szoftvert vegyenek-e vagy saját fejlesztésbe fogjanak).

1997-ben a felsőoktatási könyvtárak önálló egyesületet alakítottak, és nekiláttak a LABT (a litván felsőoktatási könyvtári hálózat) megszervezésének, amelynek elsődleges célja a közös könyvtári szoftver biztosítása volt. A LABT projekt egy átfogó, a teljes tudományos kutatás és oktatás információtechnológiai fejlesztését célzó program (ITMS) része. Három alprogramja a távoktatás fejlesztésével, a felsőoktatási könyvtári hálózattal és a felsőoktatási-kutatási információs rendszerrel foglalkozik. A projekt résztvevői: 15 állami egyetem, 9 főiskola, a Litván Tudományos Akadémia, 29 kutatóintézet. A résztvevők konzorciumot alakítottak, amely az ALEPH szoftvert vásárolta meg. Közös adatbázisuk több, mint 600 ezer rekordot tartalmaz. A konzorcium adatbázisok közös előfizetésére is vállalkozott.A litván felsőoktatási könyvtárosok tevékenységüket összehangolják az országon belül, együttműködnek a szomszédos országokkal és a nyugati kollégákkal, így igyekeznek újra beilleszkedni a világ felsőoktatási könyvtári közösségébe. Az utóbbi bő 10 évben a nemzeti könyvtár számos szemináriumot és tapasztalatcserét szervezett, amelyre külföldi kollégákat is meghívtak. A felsőoktatási könyvtárak európai uniós projektekben is folyamatosan részt vesznek (TEMPUS/PHARE, DEDICATE, PERINE), ami jelentősen hozzájárult információtechnológiai fejlesztésükhöz. Dán és angol partnerekkel a Klaipeda és a Siauliai egyetem könyvtára új, használó-központú könyvtári modellt alakított ki.A balti és a skandináv országokkal hagyományosan jó kapcsolatot ápolnak a litván könyvtárak, amely a szovjet időkben megszakadt, de most újra elindították a négy évente megrendezett közös konferenciákat. Sok esetben nyugati partnerkönyvtárak segítik a felsőoktatási könyvtárak tagságát nemzetközi szervezetekben, és a könyvtárosok részvételét e szervezetek konferenciáin.A 90-es években a litván felsőoktatási könyvtárak sokfajta támogatást kaptak az OSI Regional Library Programtól, és utódjától, a Network Library Programtól (pályázati támogatások, képzés, ösztöndí
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jak, konferenciai részvétel, számítógépes infrastruktúra formájában).A felsőoktatási könyvtárak legjelentősebb gondjai jelenleg szűkös anyagi helyzetükkel kapcsolatosak, továbbá azzal, hogy költségvetésük nagy részét elviszik a munkabérek. Külön gondot jelent, hogy a számítógépes szakemberek a könyvtárak számára szinte megfizethetetlenek. A pozitív oldalon kell említeni, hogy fokozottan a használók igényeire, a gyűjtemények nyilvánossá tételére, elhelyezési és munkakörülményeik javítására összpontosítanak. Űj könyvtárépületek is születtek (Kaunasi Egyetem orvostudományi könyvtára, Vilniusi Egyetemi Könyvtár). A könyvtárosok korszerű képzéséhez sokban hozzájárult az OSI által létrehozott és a2000-2003-as időszakban működtetett képzési központ, amelynek további finanszírozási lehetőségeit még keresik.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 185, 200, 215, 217, 228, 254-255

Közművelődési
Könyvtárak

04/204
BROZEK, Ales: Stav domácích webovych stránek 
verejnych knihoven na konci roku 2003 = Ctenar. 
56.roc. 2004. 2.no. 38-48.p.

A cseh nyilvános könyvtárak weboldalainak álla
pota 2003 végén

Felmérés [forma]; Honlap; Nyilvánosság -  könyvtáré2002-ben az előző évihez képest mérsékelten emelkedett a cseh nyilvános könyvtárak honlapjainak száma, mely akkor megközelítette a 300-at. 2003 végére a honlapok száma közel 400-ra emelkedett, de még több lett volna akkor, ha mellőzzük azt az elvárást, hogy a könyvtári honlapoknak a címnél

és a nyitva tartási időnél több adattal kellene rendelkezniük.A felmérést összesítő táblázat törzsadatai az alábbiak voltak: település neve, könyvtártípus, URL, színvonal, aktualitás, címadatok, könyvtártörténet, állományadatok, feldolgozottság, online szolgáltatások, nyelvi verziók, hivatkozások.A 2002-ben nem működő könyvtári oldalak közül2003-ban több újraéledt, más honlapok viszont eltűntek, vagy nem voltak elérhetőek. Mintegy 15 könyvtár rendelkezett egyszerre két honlappal, egymástól eltérő adatokkal.Néhány városban két nyilvános könyvtár is működik, ez a könyvtártípusok jelölésénél látható.2002-höz képest eltűnt a feldolgozásból a körzeti könyvtár megnevezés, helyére regionális vagy városi könyvtár kifejezés került.Az elmúlt év folyamán kb. 40 könyvtár URL-je változott meg, de csupán 1-2 tartotta fontosnak, hogy a régi és az új címről egyaránt elérhető legyen honlapja.Félő, hogy 2004-ben is sok könyvtár kerül önkormányzati hivatalok szerverén rejtett vagy eldugott helyre, többnyire a Kultúra vagy a Szervezetek menüpont alá, esetenként a Szabadidős programok ajánlatai között felsorolva.A felmérés 3. szempontja mutatja, mely könyvtárak rendelkeznek önálló doménnel. Néhány könyvtár a saját szerverén más könyvtárak honlapját is elérhetővé tette. A felmérésben találkoztunk olyan térítéses kereskedelmi szolgáltatásokkal is, amelyek települési könyvtárak adatainak közlésére specializálódtak, de mivel adataik pusztán a nyitva tartási időre korlátozódtak, nem kerültek be a 2003-ban regisztrált, honlappal rendelkező könyvtárak közé.A honlapok színvonalát a felmérés 1—5-ig terjedő pontokkal minősítette, a legjobbaknak ítéltek a legmagasabb pontszámot kapták. A többi szempontban 0-5 pont közötti értékelést kaptak a honlapok. Az 5. szempont a frissítés kérdése volt.
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Maximális pontszámot kaptak azok a könyvtárak, ahol karácsonyi aktualitásokat lehetett találni (mivel a felmérés 2003 decemberében készült). 4 pontot kaptak a novemberben frissített honlapok, 3-at azok, akik az év első 10 hónapjában aktualizálták weboldalaikat. 2 pontot kapott minden olyan könyvtár, ahol 2002-ben, 1 pontot, ahol 2001-ben, és 0 pontot ahol 2000 óta nem történt a honlapon változás (utóbbi összesen 7 könyvtárra volt jellemző).A címadatok közlésének minősítésében azok kaphattak maximális pontszámot, ahol az irányítószámos postai címen, a telefonszámon, e-mail-en kívül térkép is található volt a könyvtár megközelíthetőségéről.A könyvtártörténet részben közkedvelt téma a honlapokon, ha azt fotók is kiegészítették, a könyvtár maximális pontot kapott.A használókat azonban nemcsak az érdekli, hogy hol található a könyvtár és mikor tart nyitva, hanem hogy milyen állománnyal rendelkezik. Sajnos 50 könyvtár egyáltalán nem közölt adatot saját állományáról.A 9. szempont az online katalógus feldolgozottsága, nagysága volt, a 10. ismérv pedig az online szolgáltatások színvonalát, a könyvtári szolgáltatások elérhetőségét minősítette.Az előző évihez képest jelentősen nem változtak a honlapokon a nyelvi verziókra vonatkozó adatok.A szerző a honlapok különböző verzióinak összehasonlításához az amerikai Web Archive (The Internet Archive -  Megszűnt weblapok tára) segítségét vette igénybe.A feldolgozott mintegy 400 nyilvános könyvtár honlapjának színvonala 40%-ban közepes, 33%-ban ötös, 23%-ban jó, minősítést kapott, elégségesnek csak 4% minősült, elégtelent pedig csupán egy kapott.A frissítés tekintetében 39% közepest, 34% ötöst, 11% kettest, 8% négyest, 7% nullát vagy egyest kapott.

A címadatokat a könyvtárak meglehetősen pontosan közölték, 66% négy, 17% öt, 10% három pontot kapott 0-1-2 ponttal pedig 2-2%-ot értékeltek. A könyvtártörténetre 38% négy, 36% nulla, 11% öt, 10% három pontot kapott.Az állományadatokra 45% öt, 25% egy, 20% három, 10% nulla pontot kapott.Táblázatban, %-okban összesítve, töredékadatok kerekítve:

(Prókai Margit)

04/205
NOVLJAN, Silva -  ZUMER, Maja: Web pages of 
Slovenian public libraries: evaluation and guidelines = 
J.Doc. 60-vol. 2004. 1.no. 62-76.p. Bibliogr.

A szlovén közkönyvtárak weblapjai: felmérési 
eredmények és irányelvek

Felmérés [forma]; Honlap; Irányelvek [forma]; Köz
művelődési könyvtár2001-2002-ben 28 kiválasztott szlovén közkönyvtár weblapjait vizsgálták másodéves ljubljanai könyvtároshallgatók egy kutatás keretében aszerint, hogy mennyire felelnek meg az Unesco köz- könyvtári kiáltványában szereplő céloknak. A szlovén közkönyvtárak mint hibrid könyvtárak weblapjain a következő tartalmat vették kritikusan szemügyre: a hagyományos könyvtári gyűjtemény
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re és használatára vonatkozó információkat, az előfizetéses és ingyenes elektronikus forrásokra és a hozzáférés tudnivalóira, valamint a könyvtár által előállított forrásokra vonatkozókat, továbbá a más forrásokhoz elvezető csatolásokat. A könyvtárak weblapját digitális könyvtárnak tekintve a T. Saracevic által meghatározott, kérdésként megfogalmazott elemzési kritériumokat használták fel.A felméréshez összeállított kérdőív a következő szempontokra összpontosított: a weblap célja, az intézménnyel való kapcsolatteremtés lehetősége, témák, kiemelt témák, csatolások, ezek hasznosak-e, az információk pontosak és korrektek-e, jól elren- dezettek-e, rendszeresen frissítik-e őket, könnyű-e a weblap használata, van-e súgó, milyen a weblap a többihez képest, mi a különlegessége, milyen általános benyomást tesz. A tartalmat tekintve a weblapokat a szegényes, elfogadható, jó és kiváló minősítéssel látták el az információforrások értékelésére vonatkozó ISO szabvány (1986. évi 7144) szerint.A legtöbb weblap tartalmazta a következő információkat:-  általános információk a működésről és a szolgáltatásokról: az esetek fele részében ez felsorolásszerűen van feltüntetve; a részlegek/fiókok feltüntetése 64%-ban csak elfogadható volt; csak két könyvtár adta közre itt éves tervét, hét pedig előző évi jelentését-  az egyéb általános, információk közreadását jónak, de meglehetősen sztereotipnak ítélték az értékelők-  a könyvtár gyűjteménye, tájékoztatási forrásai: az intézmények egyharmada népszerűsíti gyűjteményét a weben, összességében elfogadható szinten; ez a helyismereti információkra is áll; a katalógusok elérésére vonatkozó információk 75%-ban bizonyultak jónak-  az elektronikus források (a könyvtárak 82%-a szolgáltatja ezeket és 75%-uk további csatolásokat is ad) rendezetlenül és rendszerint részletes ismertetések nélkül szerepelnek a weblapokon

-  a könyvtárak 60%-a adja meg munkatársai jegyzékét és elérhetőségüket; 46%-a kínál előjegyzési, 78%-uk hosszabbítási lehetőséget; összesen hét könyvtár várja a használók észrevételeit a weblappal vagy az összes szolgáltatással kapcsolatban; 12 könyvtár működtet online referensz- szolgáltatást, egyelőre még nem világos, hogy milyen célközönség számára-  a rendezvények feltüntetése 82%-ban jó minősítést kapott.Az összbenyomás nem érte el a „jó” -t, viszont jónak bizonyultak a következő funkciók: az online katalógus, a kölcsönzések megújítása és az online előjegyzés. A legrosszabb „jegyet” a gyűjtemények és az elektronikus források bemutatása kapta. A könyvtárak még nem használják ki a weblapban rejlő lehetőségeket, nem egyeztetik a weblap-tervezési elképzeléseiket és nem tanulmányozzák az arra vonatkozó irányelveket, és a frissítésről sem feltétlenül gondoskodnak.A weblapok tartalmára vonatkozóan ezért ajánlásokat fogalmaztak meg a kutatók. Egy tipikus weblap tartalmaként a következőt javasolják:1. a könyvtár leírása (gyűjtemény és szolgáltatások, használóbarát gyűjtemény és szolgáltatások kialakítása, a használók felhívása a gyűjtemény fejlesztésében és a szolgáltatások megtervezésében való közreműködésre)2. elektronikus források (a hagyományos dokumentumok elektronikus másolatai, csak elektronikus források, segédletek)Az általános információk között szerepeljen a könyvtár küldetésnyilatkozata és kapcsolódó dokumentumai (éves tervek, jelentések, gyarapítási politika, etikai kódex, használati szabályzat, minősítési okmány, a felhasználói vizsgálatok eredményei); fejlesztési tervei (projektek, várható eredményeik); a történetére vonatkozó információk; a könyvtári hálózat térképe és címtára; a könyvtár szervezeti felépítése (információkkal a dokumentumtípusokról, szolgáltatásokról, elérhetőségről és nyitva tartá-
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si időről); a munkatársak (név, beosztás, felelősségi kör, elérhetőség); együttműködő partnerintézmények (bel- és külföldi, más közgyűjtemények és társadalmi szervezetek is); a használókra vonatkozó információk és használati statisztikák.A gyűjteményekre és tájékoztatási forrásokra vonatkozóan: az egyes gyűjtemények és sajátosságaik leírása; az új beszerzések; az időszaki kiadványok (az állományt jelezve); a nem könyv jellegű dokumentumok (típusok, előnyök-hátrányok, használati korlátozások, technikai követelmények); a hivatalos kiadványok (helyi, országos és nemzetközi); a helyi vonatkozású információk; a helyi kultúra; az elektronikus források (típusonként és témakörönként, térítéses és ingyenes, elérhetőség); a katalógus elérésének módja, a központi katalógusok.A szolgáltatásokról közre kell adni a különböző szabályzatokat (könyvtárhasználati szabályzat, árjegyzék, beiratkozás), a referensz-szolgáltatások ismertetését, a kölcsönzés feltételeit, a másolási és számítógép-használati tudnivalókat.Mindehhez csatlakoznak a rendezvényekre vonatkozó (eseménynaptár), a használók képzésével kapcsolatos (képzési ütemterv, online jelentkezési lap), a könyvtárosok szakértelméről szóló és a könyvtár speciális kínálatát (gépkölcsönzés, termek bérbeadása) tartalmazó információk.Ez a séma csak kiindulásul szolgálhat, kinek-kinek saját képére kell formálnia a weblapját. A hagyományosan jól együttműködő szlovén könyvtáraknak a weblap-tervezés területén is meg kellene osztaniuk gyakorlati tapasztalataikat, már csak a pénzügyi és szervezési problémák közös megoldása érdekében is. A weblap-tervezést fel kell venni a könyvtárosképzés és -továbbképzés oktatási anyagába.
(Hegyközi Ilona)

04/206
WARD, Robert C.: Internet use policies and the public 
library: a case study of a policy failure = Public Libr.Q. 
22-vol. 2003. 3.no. 5-20.p. Bibliogr.

Internet-használati szabályzat az amerikai köz
könyvtárakban: esettanulmány egy sikertelen sza
bályzatról

Könyvtárhasználati szabályzat; Közművelődési 
könyvtár; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások hasz
nálata[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Az esettanulmány a szakirodalomban „megszokott” sikertörténetekkel ellentétben egy városi közkönyvtár, a Dél-Karolinai Greenville Public Library példáján mutatja be, milyen döntések nyomán vesztette el az intézmény 1993 és 2000 között a közvélemény és a sajtó támogatását, amikor az internet- használat helyi szabályozásának kérdésében próbált megfelelni mind a szakmai előírásoknak és értékeknek, mind a helyi közvélemény normáinak és értékeinek.Rövid politológiai bevezetés után, ahol a „politikai arculat” kérdéseire tér ki, alapos elemzésnek veti alá a könyvtár kudarcának okait. Időszakaszokra bontva összehasonlítja a döntéseket, ezek sajtó- visszhangját, valamint a könyvtárosoknak az eseményekhez fűzött kommentárjait, és kimutatja, hol követték el a hibát. (A probléma lényegét az internet korlátozás nélküli szabad használata és a fiatalkorúak védelmében alkalmazott szűrés közötti konfliktus és ennek valamennyi aspektusa jelentet- te.)A szerző cikke végén kísérletet tesz arra is, hogy az események nyomán használható javaslatokat fogalmazzon meg a helyi internet-szabályzatok kidolgozásához a könyvtárigazgatók és a könyvtári bizott
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ságok tagjai számára, majd ismerteti a vizsgálat során alkalmazott módszereket.
(Murányi Lajos)

Lásd még 194, 214-215, 250, 259

Tudományos ős szak
könyvtárak

04/207
LEE, Jing -  MENG, Lian-sheng: Developing scientific 
and technological information resource sharing in 
China = Inf.Dev. 19.vol 2003. 3.no. 179-181 .p.

A tudományos-műszaki információforrások meg
osztása Kínában: az Országos Tudományos és 
Műszaki Könyvtár bemutatása

Országos szakkönyvtár -műszaki; Országos szak- 
könyvtár -természettudományiA cikk ismerteti a kínai országos tudományos és műszaki könyvtár (National Science and Technology Library, NSTL) tevékenységét, amely forrás- megosztási rendszerként működik, és a természet- tudományok, a mérnöki tudományok, a mezőgazdaság és az orvostudomány területén nyújt különféle tájékoztatási szolgáltatásokat. Nyilvántartja tagkönyvtárainak állományát, továbbá keresési és dokumentumellátó szolgáltatásokat nyújt. Mindkét szolgáltatás gyorsan fejlődik. Az NSTL célja az elkövetkezendő' öt évben: több funkció kifejlesztése és a rendszer kapacitásának kibővítése a szolgáltatások minőségének javítása céljából.

(Autoref.)

04/208
RÖSCH, Hermann: Virtuelle Fachbibliotheken -  in 
Zukunft Fachportale? = Information. 55.Jg. 2004. 2.no. 
73-80.p.

Res. angol nyelven

Virtuális szakkönyvtárakból szakportálok? A jelen
legi helyzet és fejlesztési lehetőségek

Portál; Számítógép-hálózat; TájékoztatásA Német Kutatási Társaság (DFG) finanszírozásával úgynevezett tárgyi virtuális könyvtárakat hoztak létre. A cél a tárgyi információkeresés hatékonyságának javítása volt, web-dokumentumok felhasználásával. A tárgyi virtuális könyvtárak egyetlen kiindulási pontként minőségi információkhoz és dokumentumokhoz nyújtanak hozzáférést egy bizonyos kutatási területen. A cikk több mint húsz ilyen könyvtár különböző elemeit ismerteti. A tárgyi virtuális könyvtárakat egy következő lépéssel tárgyköri zsilipekké lehet alakítani. A cikk végül a tárgyköri zsilipek vagy akadémiai zsilipek jellemzőit és összetevőit mutatja be.
(Autoref.)

04/209
THAKUR, D.S.: Growth and development of the library 
at the National Institute of Financial Management -  a 
case study = Ann.Libr.Inf.Stud. 5Q.vol. 2003. 4.no. 
163-174.p. Bibliogr. 11 tétel.

India: Az Országos Pénzügyi Intézet (National 
Institute of Financial Management) könyvtárának 
növekedése és fejlődése

Szakkönyvtár -kereskedelmiA cikk bemutatja az indiai országos pénzgazdálkodási intézet (National Institute of Financial Management, NIFM) könyvtárát. Egy kérdőíves felméréssel a következő területekről gyűjtöttek adatokat: pénzügyi erőforrások, a könyvtári állomány növekedése, használók száma, a gépesítés mértéke. A
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szerző elemzi a különféle könyvtári szolgáltatásokat, áttekinti az állomány osztályozását és a berendezések használatát.
(Autoref.)

Gyermek- és ifjúsági 
könyvtárak

04/210
KELLER-LOIBL, Kerstin: Auf der Suche nach Spass 
un Informationen. Kinderbibliotheken im World Wide 
Web. Eine Untersuchung = BuB. 56.Jg. 2004. 2.no. 
121-125.p.

Res. angol és francia nyelven

Gyermekkönyvtárak a World Wide Weben -  felmé
rés

Gyermekkönyvtár; Gyermekolvasó; Honlap; Számí
tógép-hálózat; SzolgáltatásokEgyre gyakoribb, hogy a német közkönyvtárak saját honlapot készítenek és tartanak fenn, de az egyik fő használói csoportról: a 6-12 éves gyermekekről gyakran elfeledkeznek. A kereskedelmi szolgáltatások már felfedezték maguknak ezt a csoportot, de a honlappal rendelkező könyvtáraknak csak kb. egyharmada kínál speciális oldalakat a gyermekeknek. A gyermekkönyvtárról szóló információkat, a gyermek részleg állományát vagy a gyermekeknek szánt média-gyűjteményt speciális, „gyermek-nyelven” íródott-tervezett honlapokon kellene minden közkönyvtárnak közreadnia. Ezenkívül a könyvtárak feladata az is, hogy a világhálót is elérhetővé tegyék a gyermekek számára. Természetesen a kínálatot először ellenőrizni kell, és a megfelelő helyeket annotált link-gyűjteményként kell közzétenni minden, gyermekeknek szánt könyvtári honlapon. A gyermekeknek szánt honlapok nemcsak arra valók, hogy a könyvtár bemutassa magát, hanem új használók toborzására is alkalmasaknak

kell lenniük. Ennek sikere attól függ, mennyire sikerül az illető webhelyet a gyermekek érdeklődésének és ízlésének megfelelően megtervezni.
(Autoref alapján)

Egyéb könyvtárak

04/211
BULGARELLI, Sandro: La nuova Biblioteca del Senato 
della Repubblica = Boll.AIB. 43.vol. 2003. 4.no. 
455-462.p.

Rés. angol nyelven

Az Olasz Köztársaság szenátusának új könyvtára

Országgyűlési könyvtár2003. júniusában a szenátus elnöke és az államfő jelenlétében nyílt meg az Olasz Köztársaság Szenátusa Könyvtárának új helye. A formálisan 1848-ban született könyvtár 1871 óta a szenátus székhelyéül szolgáló Palazzo Madamaban működött, részint parlamenti, részint történelmi, jogi szakkönyvtári jelleggel. Évi 2000 látogatója a szenátus tagjai és az engedéllyel rendelkező külső kutatók közül került ki, a 600 ezer kötetes könyvtár alkalmi látogatókat nem fogadott. Az új székhelyül szoláló, az 1600-as években épült és 1860-ban átépített, a piazza della Minerván álló palotát 1991-ban vásárolták meg, és restaurálása során igyekeztek -  a könyvtári igények és funkciók kielégítése mellett -  minél jobban megőrizni az épület eredeti jellegét, belső kialakításában is. Az épület lehetőségei tehát a sok, szakosodott olvasóterem kialakítását tették lehetővé. A földszint a bibliográfiai információk és a katalógusok színtere lett: itt kapott helyet a tájékoztató szolgálat, valamint a régi és az újabb cédulakatalógus, a TinLIB online katalógusa (1994-), a régi katalógus szkennelt változata (jelenleg csak intranetén használható), és rendelkezésre állnak a külön- gyűjtemények nyomtatott katalógusai is. Az első
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emeleten a politikai tudományok olvasótermei helyezkednek el. A második emelet a nagyközönségé: a történelem és a jogtörténet 7 szakosodott olvasóteremben található, és ide került a kb. 800 kurrens periodikum olvasóterme, melyek 3-4 utolsó évfolyama érhető el közvetlenül. A periodikum-gyűjte- ményt kiegészítő gazdag mikrofilm-gyűjtemény a következő teremben használható. Az emelet középső részén található általános olvasóterem konferencia-teremmé alakítható, és megközelítése elkülöníthető a könyvtár többi részétől. Valamennyi olvasóteremben PC-k állnak az olvasó rendelkezésére, melyeken nemcsak a könyvtár katalógusai, hanem a könyvtár által kiválasztott bio-bibliográfiai, történelmi, jogi, politikai tárgyú honlapok is elérhetők (jelenleg 300). Az épület megnyitásával egyidőben vált elérhetővé a könyvtár az interneten is (www.senato.it/biblioteca), hagsúlyozva a közönség számára való fizikai és virtuális „megnyílás” összefüggését.Az új épület alkalmat adott a könyvtár funkcióinak újrafogalmazására, nem feledve (sőt, folytatva) a történelmileg kialakult funkciórendszert. Az új korszakban néhány további feladat áll a könyvtár előtt:1. a képviselőházi könyvárral való szoros együttműködés, koordináció és funkcionális integráció;2. a parlamenti funkciók fenntartása és színvonaluk emelése, az új technológiák kihasználása és a szervezeti újjárendezés révén;3. a néhány éve már megjelent kapcsolatok fejlesztése az egyetemekkel és a könyvtár szakterületén működő kutató intézmények körével;4. a honlap felhasználása a könyvtár használatának növelésére, a dokumentumok növekvő mennyiségének digitális hozzáférhetővé tételével is.
(Mohorjenő)

04/212
LEHMANN, Vibeke: Planning and implementing prison 
libraries: strategies and resources = IFLA J. 29.vol. 
2003. 4.no. 301-307.p. Bibliogr.

Res. francia, német és spanyol nyelven

Börtönkönyvtárak tervezése és telepítése: stratégi
ák és források

Börtönkönyvtár; Felmérés [forma]; Irányelvek 
-ikönyvtáriA cikk egy folyamatban lévő IFLA projektről számol be, amelynek célja a börtönkönyvtári szolgáltatások 1995-ös irányelveinek átdolgozása. Összefoglalja egy nemzetközi felmérés eredményeit a börtönkönyvtárak helyzetéről, és javaslatokat ad közre olyan könyvtáros szakemberek és intézmények számára, akik vagy amelyek ilyen szolgáltatásokat szeretnének kifejleszteni akár helyi, akár nemzetközi szinten. A cikk kiemel néhány alapvető tanulmányt a börtönkönyvtárakkal foglalkozó szakirodalomból. Javaslatokat tesz arra nézve, hogy hogyan lehet meglévő irányelveket modellként használni hasonló dokumentumok készítéséhez azokban az országokban, amelyek könyvtári szolgáltatásokat szeretnének nyújtani a börtönlakóknak. A cikk egy terjedelmes bibliográfiát is közöl.

(Autoref.)

04/213
SORDYLOWA, Barbara: Biblioteki Polskiej Akademii 
Nauk = Prz.Bibl. 71.rocz. 2003. 3.no. 211-220. p.

Rés. angol nyelven

A Lengyel Tudományos Akadémia könyvtárai

Akadémiai könyvtár; Könyvtári hálózatA Lengyel Tudományos Akadémia (LTA) könyvtárainak többségét a múlt század ötvenes éveiben alapították. Az 1952-ben alapított Akadémia régebbi gyűjteményeket is örökölt, így a megszüntetett „Po-
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lish Academy of Knowledge” és a Warsaw Learned Society állományait.Az akadémiai könyvtári hálózathoz tartoznak jelenleg az LTA hét fő intézetnek könyvtárai, az LTA külföldi, úgynevezett tudományos állomásai és több, az LTA különálló egységeként működő' könyvtár. A tudományos társaságok könyvtárai a kilencvenes évek közepe óta nem tartoznak az akadémiai könyvtári rendszerhez.Az LTA könyvtárainak állományai a természet- és humán tudományok igen széles körét fedik le, különféle dokumentumtípusokkal (monográfiák, idő

szaki kiadványok és speciális gyűjtemények). A könyvtárak hozzáférést nyújtanak online adatbázisokhoz is, pl. a Science Citation Index, a Kluwer, Springer, Medline stb., és kiadványcserét is folytatnak lengyel és külföldi partnerekkel.Az LTA könyvtári nehéz időszakot éltek át a kilencvenes évek közepén, amikor megváltozott a tudományos kutatás finanszírozási rendszere. A különféle szervezeti változások ellenére az LTA könyvtárainak többsége magas fokú szakmai erőforrásaira támaszkodva folyamatosan tevékenykedik és fejlődik, szem előtt tartva a kutatók információs igényeit.
(Autoref. alapján)

Állomány, állomány- 
alakítás

04/214
JAKTEVICIUS, James: When „good” books go „bad”: 
opportunities for progressive collection management in 
public libraries = Public Libr.Q. 22.vol. 2003. 4.no. 
31-40.p. Bibliogr. 8 tétel.

Amikor egy „jó” könyv „rosszá” válik: alkalmak 
progresszív állománykezelésre a közkönyvtárakban

Közművelődési könyvtár; Selejtezés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]

A könyvtárak által beszerzett dokumentumok között vannak olyanok, amelyek hitelességét, elfogadhatóságát a szakembereknek újból felül kell vizsgálni. Ezt nem egy hálátlan többlet-feladatként kell szemlélniük a könyvtárosoknak, hanem egy olyan szakmai lehetőségnek kell tekinteniük, ahol a kérdéses műre vonatkozó kritikai információk hozzáadásával részeseivé válhatnak a demokratikus, intellektuális kommunikációnak, és megnövelhetik a szóban lévő kiadványok értékét. Kérdéses azonban, hogy a közművelődési könyvtárosok hajlandók-e aktívan részt venni az ilyen értékelő munkában, vagy inkább ragaszkodnak hagyományos, közvetítő-szolgáltató szerepükhöz.
(Autoref. alapján)
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04/215
McCRACKEN, Peter: A comparison of print and elec
tronic journal holdings in academic and public libraries 
= Libri. 53.VOI. 2003. 4.no. 237-241.p.

A nyomtatott és elektronikus folyóiratállomány 
összehasonlítása amerikai egyetemi és közkönyv
tárakban

Egyetemi könyvtár; Elektronikus folyóirat; Felmérés 
[forma]; Időszaki kiadvány; Közművelődési könyvtárA szerző, a Serials Solutions, Inc. társalapítója, azt vizsgálja cikkében, hány folyóirathoz juthatnak hozzá napjainkban elektronikus és nyomtatott formában azok a közkönyvtárak és különböző típusú felsőoktatási könyvtárak, akik cégének az ügyfelei. Kilencven felsőoktatási könyvtár és huszonöt közkönyvtár képezte a vizsgálat mintáját -  utóbbiak a legnagyobbak közül kerültek ki, így az adatok is ennek megfelelően alakultak.A felsőoktatásban az ún. „társult” (associates) intézményekben a folyóiratok 86,5%-a, a bakkalaurá- tusi fokozatot adó intézményekben 83,3%-a, a „master” -fokozatot nyújtókban 71,3%-a, a doktori képzést folytatókban pedig a folyóiratok 39,5%-a volt elektronikusan elérhető. A közkönyvtárak esetében ez az arány 64,3%. A könyvtárak általában az online katalóguson keresztül biztosítják a hozzáférést, de sok könyvtár az e-folyóiratok betűrendes listáját is szerepelteti honlapján -  azokkal a hibákkal egyetemben, amelyekkel a szolgáltatók szállítják őket. Listák nélkül nem is lehet tudni, milyen folyóiratok járnak valójában. (A beszolgáltatott statisztikai adatok meglepő eltérései is alátámasztják a fennálló zűrzavart.)Ahhoz, hogy a felhasználók kiaknázhassák az elektronikus folyóiratok adta lehetőségeket, a könyvtáraknak megbízható és pontos információkkal kell szolgálniuk róluk.

(Murányi Lajos)

04/216
NIESNER, Stefan: Bestandsrevision mit dem Lesestift. 
RFID-Systeme zur Medienidentifikation in Bibliotheken 
= BuB. 56.Jg. 2004. 3.no. 216-222.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven

Állományrevízió vonalkódolvasóval. RFID-rendsze- 
rek a könyvtári dokumentumok azonosítására

Gépi állomány-nyilvántartás; LeltárA szűkös pénzügyi helyzet és az új feladatok fényében az RFID (Radio Frequency Identification) rendszerek biztató lehetőségeket kínálnak a személyzet terhelésének csökkentésére. Sok könyvtárnak és információszolgáltató intézetnek érdemes fontolóra vennie, hogy befektessen-e ebbe az új, rádióhullám-alapú technológiába. Az RFID rendszerekben a chipeken tárolt adatokat elektromágneses hullámok útján küldik a szkennerből a számítógépre. Egy ilyen rendszernek három fő jellemzője van: 1) egyidejűleg sok dokumentum ellenőrizhető és dolgozható fel; 2) az adatátvitel csak kis távolságon belül lehetséges, de nem szükséges, hogy a szkenner és az objektum (könyv, CD, videó, DVD stb.) „lássák” egymást; 3) a chipen lévő adatok módosíthatók. így az RFID rendszerek lehetővé teszik az egyidejű alkalmazást olyan területeken, ahol eddig különféle rendszerekre és technológiákra volt szükség. Alkalmazási területek: dokumentumok kölcsönzése, lopásgátlás, a polcokon lévő állomány ellenőrzése és leltározása. Előnyei: a kölcsönzés ideje jelentősen lecsökken, az önkiszolgáló kölcsönzés egyszerűsödik és felgyorsul, a polcokon lévő állomány leltározása könnyű és megbízható. Hátrányai: mobil szkennerekre és a vonalkódnál költségesebb címkékre van szükség; hiányoznak az adat- formátum ipari szabványai.
(Autoref. alapján)
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04/217
BOTTECHIA, Paola: Esperienza condivisa di approval 
plan: il caso della Biblioteca d’Ateno dell’Universita 
Cattolica di Milano = Boll.AIB. 43.vol. 2003. 4.no. 
473-482.p. Bibliogr. 15 tétel.

Res. angol nyelven

Az „approval plan” tapasztalatai a Milánói Katoli
kus Egyetem könyvtárában

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Figyelő- 
szolgálatA Katolikus Egyetem könyvtári rendszere Milano, Brescia, Piacenza és Cremona egyetemeinek 14 karán 42 ezer olvasót (hallgatók, oktatók és külső' használók) szolgál, és egységes közös elektronikus katalógussal rendelkezik. Minden kampuszon centralizált struktúrában végzik az állománygyarapítás, katalogizálás és a „szerelés” (pecsételés, jelzetek, vonalkód stb) munkálatait.Milanóban 1998-ban vezették be a gyarapítás hagyományos formái mellé az approval plan néven ismert beszerzési gyakorlatot. Ez a szállítóval való szerződést jelenti, mely szerint az előre meghatározott területe(ke)n megjelenő újdonságokat a könyvtár megkapja, megtekinti és a szükségteleneket (meghatározott arányban) visszaküldi, a többit pedig a szállító számlázza. Az első szerződés alapján a Blackwell’s szállította a vállalatgazdaság témájának angolszász irodalmát, 1999-ben pedig egy olasz ellátóval kötöttek szerződést az olasz társadalomtudományi, pedagógiai, politikatudományi, nyelvészeti és pszichológiai irodalom szállítására. A fő cél az újdonságok megjelenése és polcra kerülése között eltelő idő lerövidítése és a teljesebb körű állománygyarapítás volt. A gyarapítás így mindössze négy lépésből áll: a szállító a könyvtár által megfogalmazottak szerint kiválogatja és rendszeresen megküldi az anyagokat; a könyvtár behasonlítja katalógusaiba, összeveti a beszerzési javaslatokkal és ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a megadott gyűjtési profilnak; katalogizálja, illetve az elér

hető (esetleg a szállító által biztosított) rekordokat elektronikus katalógusába illeszti; „szereli” és polcra helyezi a dokumentumokat.Az egész folyamat minőségének kulcsa a megfelelően megadott gyűjtési profil, mely az érdeklődési körbe tartozó tárgykörök felsorolásából, a nem tárgyi paraméterekből (pl. nyelv, időhatár, kiadvány-, ill. hordozó-típus), a tiltólistából (hiszen nem lehet átfedés az esetleges más szállítótól érkező, cserében vagy ajándékként amúgy is megkapandó, illetve az együttműködés következtében más könyvtár által gyűjtött anyagokkal), és az adminisztratív eljárások leírásából áll. (Ez utóbbi tartalmazza a visszaküldhető, illetve az átveendő dokumentumok arányát, a költségek alsó és felső határát stb.)A gyakorlat során tapasztalt nehézségek, hátrányok közt említendő, hogy az „approval plan” alapján szállítók semmiféle kedvezményt nem adnak, valamint az a tény, vagy legalább is érzés (főleg az oktatók részéről), hogy a könyvtár elveszíti az állomány alakítása fölötti autonómiáját. Ellenérv: a gyarapítás autonómiáját a gyűjtési profil gondos kimunkálása biztosítja, így nem tekinthető a válogatás bérmunkába kiadott tevékenységnek. Az olasz anyag tekintetében szinte állandó az a 12,6% körüli átlag, amely a már beszerzésre javasolt dokumentumok megjelenését mutatja a megküldött anyagok között. Eldönthetetlen, hogy ez a tény a profil és a tényleges igények megfelelésének vagy a rendszerben bízók körében a javaslatok visszafogásának („hiszen majd úgyis megérkezik”) tulajdonítható.A szállító nem nézi a könyvtári OPAC-ot, így megküldi a már meglévő műveket is (nem a többedik kiadásokról, inkább a gyorsan vagy kedvezőbb áron beszerzett dokumentumokról van szó). A be- hasonlítás és a visszaküldés többletmunkát és -költséget okoz a könyvtárnak. Milánóban ezt az eseti megrendelések másolatának a szállítóhoz való eljuttatásával 9,5%-ról 1,6%-ra csökkentették.
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A profilnak nem megfelelő művek mennyisége az eltelt időszakban fokozatosan növekedett. A meg nem felelést mindig meg kell beszélni a szállítóval, hiszen lehet, hogy a profil egyes elemei nincsenek eléggé kifejtve, azokat jobban meg kell magyarázni. Más eset, ha a szállító „próbálkozik”, tágítja a meghatározott szakterületeket, túl nagyot merít az interdiszciplináris kiadványokból stb. Az esetenként kiugróan magas meg nem felelési aránynak eseti okai (helyettesítés a szállító válogatójánál vagy a könyvtár ellenőrénél, stb.) lehetnek.Az „approval plan” működésének, eredményeinek értékelését legalább évenként el kell végezni, az ez úton beszerzett dokumentumoknak megfelelő bibliográfiákkal és/vagy kereskedelmi katalógusokkal való összevetése révén. (Milánóben ez még nem történt meg.) Kevésbé szigorú, de kézenfekvő értékelési mód a használat mértékének és az olvasók elégedettségének figyelemmel kisérése.
(Mohor Jenő)

04/218
EVSTIGNEEVA, G.A. -  GLUHOVA, E.I.: Finansovye 
aspekty komplektovania inostrannoj literatury = 
Naucn.Teh.Bibl. 2004. 2.no. 60—67.p.

A külföldi irodalom beszerzésének pénzügyi vonat
kozásai

Állománygyarapítás; Együttműködés -nemzetközi; 
Folyóirat; Gazdálkodás -könyvtárban; KiadványcsereA gyarapítási keretek csökkenése világszerte ismert, ezért az orosz könyvtárosok figyelemmel kísérik külföldi kollégáik tapasztalatait. A külföldi irodalom mindhárom beszerzési módja (vétel, csere, ajándék) költséges. Még az ajándékba kapott könyveknél is előfordul, hogy magasak a szállítási költségek, vagy a feladó -  az orosz vámszabályokat nem ismerve -  hiányosan vagy hibásan tölti ki a szükséges nyomtatványokat.A nemzetközi könyvcsere lényeges ráfordításokat igényel. A külföldi partnerek számára a cserébe ka

pott kiadványok értéke messze alulmarad a vételi árhoz képest. Ezért a külföldi könyvtárakban évek óta foglalkoznak a külföldi kiadványcsere célszerűségével. A 2001. évi IFLA konferencián is kerékasztal megbeszélést tartottak a témában: az elhangzottakból azt a következtetést lehet levonni, hogy csak abban az esetben érdemes igénybe venni, ha más módon nem lehet a szükséges dokumentumhoz hozzájutni (kis példányszámú, hivatalos dokumentum, regionális, nehezen hozzáférhető irodalom stb.).Ugyanakkor Oroszországban az utóbbi években nőtt a nemzetközi kiadványcsere jelentősége. Ez azzal magyarázható, hogy Oroszországban még mindig olcsóbb csere céljára vásárolni, mint az állomány számára. A GPNTB-ben (Gosudarstvennaá publicnaá naucno-tehniceskaá bibliotéka Rossii =  Oroszország Állami Nyilvános Tudományos- Műszaki Könyvtára) végzett számítások szerint rubelben számolva 2002-ben 4,5-szer költöttek többet a kiadványcserére, mint 1998-ban (USD-ben számolva ez az összeg kb. kétszeres). Az ezért a pénzért cserébe kapott folyóiratcímek száma2002-ben kb. kétharmada volt az 1998. évinek, a könyvek száma pedig az egyharmada. A cserébe kapott folyóiratok között nem szerepelnek -  nem is szerepelhetnek -  a legdrágább és legértékesebb tudományos folyóiratok, miközben a GPNTB-ben egy-egy ágazatba (pl. szállítás, építésügy) tartozó folyóiratok beszerzése a cserére épül.A tapasztalat azt mutatja, hogy az ajándékba és cserébe kapott kiadványok száma nem haladhatja meg az éves gyarapodás 30%-át. Az orosz könyvtárak pénzügyi helyzete rossz vagy nagyon rossz. Ha nagyon rossz a helyzet, a rendelkezésre álló keret a cserére szánt kiadványokra elég, azaz a hazai beszerzésre már nem futja. Kedvezőbb esetben lehet venni könyveket és előfizetni a folyóiratokra.A GPNTB-ben a gyarapításban a vétel aránya az utóbbi években 30-50% között mozog, ezért nagyon meg kell gondolni, mire költik a pénzt. Az
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első kérdés: könyvet vegyenek-e vagy folyóiratokat. A műszaki és természettudományos gyűjtőkörű GPNTB esetében a folyóiratok élveznek elsőbbséget. Az előfizetési jegyzék összeállításakor a következő szempont a folyóirat iránti igény és az idézett- ség. A GPNTB-ben a számításokhoz az egy kérésre jutó költséget (minél többen kérik, a mutató értéke annál alacsonyabb) vették alapul. Ennek értékétől függően döntöttek arról, hogy a folyóiratot nyomtatott, vagy elektronikus változatban veszik, illetve másolatszolgáltatás keretében csak a kért cikkeket rendelik. Három csoportot határoztak meg:-  A legkeresettebb folyóiratok, egy kérésre a legkevesebb költség jut. Ezeket meg kell venni az állomány számára, lehetőleg elektronikus hozzáférést is biztosítva hozzájuk.-  Közepes keresettségű folyóiratok. Ezekhez elegendő az elektronikus hozzáférés biztosítása.-  Kevésbé keresett folyóiratok, költséges kérések. Ezekre nem érdemes előfizetni, csak az olvasók által kért cikkek másolatát beszerezni. Drágának a 25 USD-t meghaladó kérés számít, mivel ezért az árért lehet átlagosan egy cikkmásolatot megkapni.Sok kiadó a nyomtatott és az elektronikus változat együttes előfizetésekor engedményt ad, ezért az első és a második kategória között nem élesek a határok.A folyóiratok keresettségéről a német szakembereknek az a véleménye, hogy egy szám iránt az érdeklődés 60%-a a megjelenésétől számított első hat évben jelentkezik. A GPNTB hasonló mutatóit vizsgálva úgy találták, hogy a külföldi folyóiratok iránt 30 évig jelentős az igény, miközben a tudományos folyóiratok 10 év alatt elévülnek.A folyóiratok beszerzését még egy tényező befolyásolja: az ár. A világszerte tapasztalt áremelkedés az orosz könyvtárakat egyre nehezebb helyzetbe hozza. Ezen csak a stabil finanszírozás segíthet, amit a könyvtárak a maguk részéről összehangolt gyarapítással, az állományok közös használatával, az elekt

ronikus források elérésére létrehozott konzorciumokkal tudnak segíteni.
(Viszocsekné Péteri Éva)

04/219
PETUHOVA, E.L.: Sovremennye tehnolgii komplekto- 
vaniá kniznyh fondov = Naucn.Teh.Bibl. 2004. 2.no. 
68-71 .p.

A könyvállomány gyarapításának korszerű techno
lógiái

Berendezés; Egybehangolt állománygyarapítás; 
Könyvvásárlás; Központi állománygyarapításA Központi Könyvtárellátó (Centrafnyj kollektor bibliotek =  CKB) olyan speciális vállalat, amely rendszeres, tervszerű, levelezés útján intézhető gyarapítást végez Oroszország és a FÁK-tagországok valamennyi könyvtára számára, függetlenül azok jogi státuszától, főhatóságától, felépítésétől, a gyűjtőkörtől és a gyarapítás mennyiségétől.A szolgáltatás alapja a fizetett köteles példány, amelyet a CKB a központi és regionális kiadóktól megkap. A beérkezett kiadványokat a szakrendi jelzettel látják el a Tematikus plan-rubrikator (TPR) alapján. Ugyancsak ezt az osztályozási rendszert használják a CKB-val szerződő könyvtárak gyűjtőkörük megjelölésére. Egy új könyv köteles példányának beérkezésekor a CKB megrendeli valamennyi könyvtár számára, amelynek gyűjtőkörébe tartozik. Ezzel a könyvtárakat számos munkaigényes feladattól mentesíti, mint az új könyvek felkutatása, beszerzése, szállítása. Ehhez további kiegészítő szolgáltatások is járulnak.1999-ben, amikor megkezdték a felső- közép- és szakoktatás számára a központ, annotált kiadói terv összeállítását, áttértek egy korszerűbb technológiára. Ehhez a kiadók a megfelelő orosz szabvány alapján, RUSMARC formátumban adják meg a kiadványok adatait. Az így kapott információk alapján az adatbázist félévenként frissítik, elkészítik a különböző mutatókat, amelyek nyomtatott, elektro-
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nikus formában, és az interneten is rendelkezésre állnak.A kiadóktól érkező adatokat az Orosz Állami Könyvtárban ellenőrzik és szerkesztik, majd a tematikus kiadói terveket átadják a LIBNET Nemzeti információs-könyvtári Központba. így már a kiadói tervek alapján az információ bekerül az orosz katalogizálási rendszerbe (hasonlóan a CIP működéséhez). A CKB egyik kiegészítő szolgáltatása a RUSMARC formátumú bibliográfiai leírása eljuttatása elektronikus úton.A projekt indulásakor 1999-ben 24 orosz kiadó vett részt, mintegy 800 különböző szintű tankönyv feldolgozásával. 2002-ben a résztvevők száma 75 volt, és kb. 3700 oktatási témájú dokumentum került a kiadói tervbe. A kiadói tervek témaköre is bővült: a gyermek-, az orvostudományi és a tudományos-műszaki szakirodalommal. 2003-ban 150 kiadó kapcsolódott be a munkába, a kiadói tervek alapján félévenként kb. 5000 könyvet lehet rendelni. A megrendelői oldalt tekintve: több mint 500 felsőoktatási intézmény és 1500 könyvtár veszi igénybe a CKB szolgáltatásait, a megrendelt könyvek száma elérte a 400 ezret.A legnagyobb orosz kiadókkal együttműködve internetes katalógust is építenek, amely mintegy 60 ezer címet tartalmaz. A hetente frissített választékban szerző, cím, ETO-jelzet, a kiadás éve stb. alapján lehet keresni. Elsősorban a távoli régiók számára jelent könnyítést a kiadványok beszerzésében.A fentiek mellett a CKB az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:-  előfizetői folyóirat-katalógus (az árak kb. 20%-kal alacsonyabbak, mint az ügynökségeknél);-  különböző műszaki eszközök, kellékek;-  könyvkereső szolgálat (a CKB nyilvántartásában éppen nem található művekre);-  halaszott fizetési lehetőség (egyedi megállapodás alapján),

-  a könyvek szállítása -  Oroszország központi régiójában;-  a katalógus kiadása évente kétszer CD-ROM-on -  az internettel nem rendelkező könyvtárak számára.
(Viszocsekné Péteri Éva)

04/220
SHENTON, Helen: Life cycle collection management = 
LIBER Q. 13.vol. 2003. 1/4.no. 254-272.p. Bibliogr. 10 
tétel.

Az állományépítési elöntések hosszú távú szem
pontjai: újfajta megközelítés a British Library gya
korlatában

Állomány; Állományalakítás; Elektronikus dokumen
tum; Gazdaságosság -könyvtárban; Költségelem
zés; Könyvvásárlás; Nemzeti könyvtárA British Library-ben (BL) egy módszert dolgoztak ki a hosszú távon felmerülő költségek mérésére a gyűjtemény (a hagyományos és elektronikus dokumentumok) ún. teljes életciklusát átfogó számítások révén. Az alábbi, egymással összefüggő munkafázisokat állapították meg: kiválasztás, gyarapítással kapcsolatos adminisztráció, katalogizálás, felszerelés, bélyegzés, elhelyezés, megelőző állományvédelem, tárolás, intervenciós állományvédelem, mozgatás, másolás más hordozóra, a duplum-példányok selejtezése.A módszer segítségével az előszerzeményező ki tudja számítani, hogy egy-egy ajándékként felajánlott gyűjtemény befogadása milyen kiadásokkal jár majd (akár száz évre előre), a könyvtár egészét tekintve pedig segítséget nyújt annak megállapításához, milyen költségek várhatók összesen, és egyben adalékkal szolgál a hosszú távú pénzügyi modellezéshez, a jövőbeli tárolási igények megbecsüléséhez, a pályázatok esetén a költségek megtervezéséhez. Hasonló módszereket más szakterületen is alkalmaznak, például az épített örökség és a digitális vagyon kezelése, a digitalizálási költségek becslé
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se, a környezetvédelmi hatáselemzés során. A könyvtáros-kutatók a termékfejlesztés és a védelmi beszerzések területéről nyertek hasznosítható tapasztalatokat.A BL-be kötelespéldányként érkező monográfiákkal és időszaki kiadványokkal kapcsolatos várható költségek becsléséhez több képletet dolgoztak ki, és a dokumentumok „élete során” három kitüntetett évet vizsgáltak: az elsőt, amikor az állománykezelési költségek jelentősek, a várható technológiai váltás idejét, a tizediket és a századikat. Költségként a kiválasztás, a gyarapítási adminisztráció, a feldolgozás, a kezdeti állományvédelem, a kezelés, és a később többször is felmerülő állományvédelem, tárolás, visszakeresés és pótlás kiadásait vették figyelembe. (A beszerzési árat és a rezsiköltségeket tudatosan figyelmen kívül hagyták.) Az életciklus folyamán a kiadások eltérőek: a folyóiratoknál például a kiválasztási és feldolgozási költségek az első évben jelentkeznek, a gyarapítási adminisztrációs, a kezdeti állományvédelmi és kezelési költségek az évek múlásával és az állomány növekedésével megtöbbszöröződnek.Az első évben a kiadások arányai a monográfiáknál a következőképpen alakulnak: kiválasztás (14) : gyarapítás (10) : katalogizálás (21) : kezdeti állományvédelem (0) : kezelés (4) : állományvédelem (0) : tárolás (2) : visszakeresés (1). A tizedik évben az arányok jelentősen módosulnak: az első évben katalogizálásra elköltött pénzösszeg változatlan marad, de aránya a teljes költséghez viszonyítva természetesen csökken. A századik évben a kiválasztás költsége az arányokat tekintve jelentéktelenné válik, de jelentősen megnő időközben a tárolás, az állományvédelem és a visszakeresés költségeinek a súlya. A következő megállapításra jutottak: egy-egy monográfia költsége az első évben a száz év során felmerülő összes költség 26%-át (2002-es árakkal számolva 50,46 fontot), tíz év alatt ugyanennek a 39%-át (76,47 fontot) teszi ki. Ez értelmezhető úgy is, hogy tíz évet tekintve a költségek 2/3-a az első

évben, száz évet tekintve a költségek egynegyede az első évben merül fel, de úgy is, hogy száz évet tekintve a tizenegyediktől a századik évig tartó időszakra a költségek kevesebb, mint kétharmada esik. (Száz év alatt egy monográfia költségei 197,48 fontot tesznek ki.) Egy másik példa: tegyük fel, hogy lehetőség adódik arra, hogy 100 ezer fontot költsön a könyvtár monográfiák beszerzésére (ezért az összegért átlagosan 1500 kötetet lehet megvásárolni); a ráfordítások az első évben nem érik el a darabonkénti 50 fontot, összesen 75 ezer fontot (1:0,75). Száz évre vetítve a példányonkénti költség 200 font körül van, az 1500 kötetnél tehát összesen 290 ezer fontot tesz ki (1:2,9).A számítás alapján több következtetésre lehet jutni: a forrásigényes első évet értelmezhetjük a száz éves időszakra eső kiadások egynegyedeként, de úgy is, hogy az első évet követő 99 évben az évenkénti átlagos költség kötetenként csak 1,47 font.A digitális dokumentumok életciklusának problémáit külön tekintették át, miközben azt is vizsgálták, hogy a hagyományos dokumentumoknál alkalmazott modell adaptálható-e a digitális dokumentumok mindhárom kategóriájára.A digitális mesterpéldányoknál kisebb és nagyobb projektek alapján végeztek számításokat. Nehezen tudták megbecsülni a tárolás, az állományvédelem és a hozzáférés költségeit; egyelőre csak tízéves időtartamra végeztek számításokat, és objektumonként 77 fontnyi költséget kalkuláltak. Arra a megállapításra jutottak, hogy a szkennelés költsége viszonylag jelentéktelen, de a kiválasztás és gondozás költsége az elhanyagolhatótól a költségek 75%-áig terjedhet, továbbá a szerzői jogi kiadások is jelentősek.Az önkéntesen beszolgáltatott offline e-dokumentu- mokra nézve a BL Digital Object Management (digitális objektumok kezelése) programjának adatait használták fel, és sokat várnak az Ex Libris cég DigiTool szoftverének kipróbálásától.
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A vásárlással beszerzett e-kiadványok esetében az első évre tételenként 127,95 fontos költséggel számoltak. Ez a tárolás, állományvédelem és a hozzáférés költségeit nem tartalmazza, mivel ezt még nem lehetett megállapítani.A későbbiekben össze fogják vetni a hagyományos és elektronikus dokumentumok egy-egy tételének az egyes fázisokban jelentkező költségeit (a kiválasztás költsége pl. 13,43, illetve 100,59 font a kétféle dokumentum esetében).A kutatás következő szakaszában kisebb kísérleti alkalmazások keretében arra keresik a választ, hogy érvényre jut-e az időtényező a gyarapításra fordított pénzösszegek megítélésében; megengedheti-e magának a BL, hogy az időszaki kiadványokat több formátumban is beszerezze, mikor érkezik el a nyomtatottról az elektronikus változatra való áttérés ideje; lehetőséget ad-e az itt ismertetett szemlélet a könyvtárközi együttműködés kiterjesztésére; továbbá milyen típusú könyvtáraknak célszerű a módszert alkalmazniuk.
(Hegyközi Ilona)

04/221
ZORINA, S.U.: Komplektovanie bibliotecnyh fondov. 
Puti effektivnoj integracii bibliotek i izdatelej = Naucn. 
the. Bibi. 2004. 2.no. 72-77.p.

A könyvtári állományok gyarapítása. A könyvtárak 
és a kiadók integrációjának hatékony módszerei

Állománygyarapítás; Elektronikus publikáció; Könyv
kiadás, könyvkereskedelemA KnoRus Kiadó-Kereskedő Házat 1993-ban alapították. Egyik fő tevékenységi területeként a felsőoktatási intézmények számára tudományos szakiroda- lom kiadását jelölték meg a tudomány valamennyi területén. 2003-ig több mint 200 kiadványt adtak közre kb. 2 millió példányban, ebben az évben azonban 25 ezerre nőtt a kiadásra kerülő címek száma. Egyre több figyelmet fordítanak az elektronikus könyvek kiadására. 2002-ben az Oroszország

Állami Nyilvános Tudományos-Műszaki Könyvtárával (Gosudarstvennaá publicnaá naucno-tehni- ceskaá bibliotéka Rossii =  GPNTB) együttműködve készült az Elektronikus könyvtárak c. interaktív oktatóanyag, 2003-ban pedig „Az általános természettudományok és koncepciójuk” c. multimédiás oktatóanyag, amelyet a Vyssaá skola kiadóval együtt állítottak össze.A KnoRusnak több mint 600 orosz kiadóval van stabil terjesztői kapcsolata. A könyvtárak állomány- gyarapítását megrendelésre történő szállítással segítik. Ez nem csak a KnoRusnál éppen meglévő könyvekre terjed ki, hanem azokra is, amelyek a megrendelés időpontjában nem szerepelnek a választékban. A beérkező megrendeléseket a KnoRus összesítve továbbítja a kiadóknak, így a könyvtárak olyan kedvezményes áron tudnak vásárolni, amely az átlagos nagykereskedelmi ár alatt van.Az 1996-ban létesített, folyamatosan napra készen tartott weboldalon (www.book.ru) több mint 35 ezer könyvről lehet tájékozódni. Az egyes könyvekről a következő adatokat adják közre: cím, szerző, oldalszám, kiadó, formátum, példányszám, ISBN. Emellett bemutatják a borítót, és rövid annotációt is közölnek. Keresni szerző, cím és téma szerint lehet. Aki kéri, heti rendszerességgel elektronikus postán megkaphatja az új árjegyzékeket, és vásárolhat is az elektronikus könyvesboltban.Az utóbbi szolgáltatásokat az erre a célra fejlesztett ePrice program támogatja. A rendszer három részből áll:-  a Beállítások részben a vevő legfontosabb adatait rögzíti (név, cím, telefon stb.);-  a Katalógus rész a KnoRus választékában megtalálható könyvek adatbázisa;-  a Rendeléseim részben a vevő rendelései találhatók (azonosító, dátum, összeg stb.).2003-ban a programot továbbfejlesztették: kényelmes keresőrendszerrel bővítették, lehetővé tették a megrendelések elektronikus továbbítását, és a teljesítések ellenőrzését a vevő részéről.
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2002-től adják ki a „Könyvkereskedelmi újság”-ot (Knitotorgovaá gazeta), amely a könyvpiac újdonságairól, a kiadók és könyvkereskedők tevékenységéről tájékoztat. Különös figyelmet szentel a kiadók és a könyvtárak együttműködésének.Az oroszországi könyvtárak és a KnoRus sikeres integrációja az alábbiakban foglalható össze:1. a könyvtárak a KnoRus széles választéka alapján gyarapíthatják állományukat;2. a KnoRus a gyarapítást egyedi megrendelések teljesítésével is támogatja (pl. kis példányszámú, vagy korábbi években kiadott művek beszerzése egyedi megrendelésre);3. a könyváraktól érkező megrendelések összesítésével a könyvtárak jelentős árengedményt kapnak;4. a könyvtárak teljes körű információhoz jutnak a KnoRus választékában található könyvekről, az ingyenesen terjesztett nyomtatott és elektronikus katalógusokból. Az együttműködő partnerek az ePrice programot is térítésmentesen kapják.5. A kiadói-kereskedelmi holding szállítási rendszere a könyvek gyors és biztos küldését teszi lehetővé.
(Viszocsekné Péteri Éva)

Állományvédelem

04/222
CABRAL, Maria Luisa: LIBER workshop „Microfilming 
and digitisation for preservation” = LIBER Q. 13.vol. 
2003. 1/4.no. 98-167. Bibliogr. cikkenként.

LIBER-szeminárium az állományvédelmi célú mik
rofilmezés és digitalizálás kérdéseiről (Hága,

2003. ápr. 14-15.). Tematikus cikkcsoport, 7 köz
lemény

Állományvédelem; Digitalizálás; Konferenciai anyag 
-nemzetközi [forma]; MikrofilmezésA tematikus szám közli a LIBER „Microfilming and Digitisation for Preservation” (Állományvédelmi célú mikrofilmezés és digitalizálás) című műhely (Hága, 2003. április 14-15.) előadásait: A hozzáférés megőrzése? -  mikrofilmezési és digitalizálási stratégiák; A mikrofilm és a digitalizálás mint megőrzési módszerek; Mikrofilmezési projektek minőségmenedzsmentje; A mikrofilmezés és digitalizálás fontossága a nemzetközi adatcsere szempontjából -  a szabványok fontossága; Digitalizálás a megőrzött dokumentumokhoz való hozzáférés céljából; Mikrofilmezési projektek gyakorlata, szervezése, és minőségellenőrzése.
04/223
JONES, Maggie: Digital preservation activities in the 
United Kingdom -  building the infrastructure = IFLA J. 
29.V0I. 2003. 4.no. 350-356.p. Bibliogr.

Res. francia, német és spanyol nyelven

A digitális információk megőrzése az Egyesült Ki
rályságban -  az információs infrastruktúra kiépíté
se

Elektronikus dokumentum; Megőrzés; Tájékoztatási 
politikaA tanulmány angol szerzője, a 2002-ben létrejött Digital Preservation Coalition (Digitális Megőrzés Szövetsége) munkatársa 1995-től, az amerikai tudományos könyvtárak csoportjának (RLG) a digitális archiválásról szóló beszámolójától -  amely megtermékenyítőén hatott az Egyesült Királyságban folyó további munkára -  kezdve tekinti át az elmúlt nyolc év fejleményeit. Már kezdetben nyilvánvaló volt, hogy a megőrzés felelőssége több szereplő között oszlik meg, bár a legfontosabb itt a digitális dokumentumok létrehozóinak a szerepe. (Ideális eset
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ben az alkotók szövetségre lépnek azokkal, akiknek gyakorlatuk van a digitális tartalmak kezelésében és megőrzésében.) A cikk a továbbiakban a három angol kulcsszereplő tevékenységét ismerteti részletesen.A JISC (Joint Information Systems Committee) számára a digitális megőrzés régóta stratégiai fontosságú, és számos projektet támogatott eddig. A Cedars (CURL Exemplars in Digital Archiving) projektet azzal a céllal indították, hogy stratégiai, módszertani és gyakorlati kérdésekkel foglalkozzon, és útmutatást adjon a könyvtárak számára digitális megőrzés kérdéseiben. A program kezdetben három CURL ( =  Consortium of University Research Libraries) intézmény, Leeds, Oxford és Cambridge könyvtári együttműködéseként funkcionált, és öt fontos dokumentumot eredményezett (www.leeds. ac.uk/cedars). Hatékony együttműködés folyt a Cedar- és a CAMiLEON-projekt között is -  utóbbit a JISC az amerikai National Science Foundationnal közösen hozta létre - ,  és alapvetően az emuláció kérdésével foglalkozott. A JISC 2002-2005. éves stratégiája a szolgáltatásokra és eszközökre helyezte a hangsúlyt, fejlesztési programja pedig számos rövidtávú programot támogatott: az e-publikációk archiválását, az e-dokumentumok megőrzésének megvalósításának és kívánalmainak elemzését, a WWW archiválását, egy reprezentációs és átalakítási projektet és a rekordok életciklusának revízióját. Az Intézményi és rekord-menedzsment támogatása program keretében tizenhét projektet finanszírozott (közte az elektronikus rekord-kezelő (ERM) oktatási csomagot), a cikk írásakor pedig a JISC és az e-tudo- mány mag-programja pályázatot írt ki egy irányító központ, a Digital Curation Centre létrehozására -  felismerve, hogy a digitális tárak bizonyos tevékenységei centralizált irányítást igényelnek.A British Library és a The National Archives a digitalizálás főszereplői, számos kezdeményezéssel. A British Library a dokumentumok négy fő csoportjára összpontosít: az önkéntesen beszolgáltatott anya

gokra, a web-oldalakra, a saját digitalizálásra és a szolgáltatások nyújtása céljából vásárolt anyagokra. A National Archives a minisztériumok számára nyújt jelentős segítséget; a Digital Archive révén lehetővé vált az államigazgatás adatainak hosszú távú tárolása, kifejlesztette a PRONOM-adatbázist, amely szoftver-alkalmazások leírását tartalmazza, honlapján pedig fontos információkat közöl a folyó munkálatokról.A Digital Preservation Coalition (A Digitális Megőrzés Koalíció) létrejöttét az együttműködés igénye hozta létre, és jelenleg már huszonöt tagja van -  több szektor is képviselve van benne. Felismerték, hogy a digitális megőrzés globális kérdés, így a kommunikációt tartják a legfontosabbnak (kooperációs szerződések, közönségkapcsolatok). Fő tevékenységüknek tekintik az érdemi információk „csomagolását” és terjesztését, és már elkészült elektronikus formában a kézikönyvük (Preservation management of digital materials handbook), újdonságértesítőjük (What’s new in digital preservation?) negyedévenként jelenik meg, tematikus levelezőlistájuk közel 1000 résztvevőt számlál, és megindult a képzés is.A tanulmányt, amely eredetileg az IFLA berlini konferenciáján hangzott el, gazdag irodalomjegyzék zárja.
(Murányi Lajos)

04/224
OWENS, Brian M.: The safeguarding of memory: the 
divine function of the librarian and archivist = 
Libr.Arch.Sec. 18.vol. 2003. 1.no. 9 -41 .p. Bibliogr.

Öt évezred pusztításai a könyvtárakban és levéltá
rakban. A könyvtáros és levéltáros szerepe a kul
turális örökség védelmében

Állományvédelem; Könyvtár; Könyvtártörténet 
-egyetemes; Levéltár; RombolásA könyvtárosok és levéltárosok feladata, hogy megőrizzék a rájuk bízott kéziratokat, könyveket és
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elektronikus formátumokat. Az írott szó azonban már a kezdetek óta, legyen szó bármilyen hordozóról, ki van téve a megsemmisülés veszélyének. A cikk megvizsgálja az elmúlt öt évezred nagy könyvtári katasztrófáit, és „kulturális tömegpusztításnak” nevezi azokat. A 2001. szeptember 11-i terror- támadás újból ráébresztette a könyvtárosokat és levéltárosokat arra, hogy állandóan résen kell lenniük, és gondoskodniuk kell állományaik védelméről.
(Autoref. alapján)

Lásd még 264

Különgyüjtemények

04/225
FLEET, Christopher: Report on the 13th conference on 
„Strategies for survival: collections, data, institutions” 
of the Groupe des Cartothécaires de LIBER, 3 -7  Sep
tember, Helsinki, Finland = LIBER Q. 13.vol. 2003. 
1/4.no. 8-72.p. Bibliogr. cikkenként.

Túlélési stratégiák: gyűjtemények, adatok, intéz
mények. A LIBER térképtári csoportja 13. konfe
renciájának (Helsinki, 2002. szept. 3 -7 .) előadá
sai. Tematikus szám, 9 közlemény

Állományvédelem; Digitalizálás; Konferenciai anyag 
-nemzetközi [forma]; Kötelespéldány; Térkép; Térké
pek gyűjteményex; Tudományos és szakkönyvtárakA LIBER kartográfiai csoportjának 13. konferenciáját 2002 szeptemberében a Helsinki Egyetemi Könyvtárban tartották a következő címen: „Túlélési stratégiák: gyűjtemények, adatok, intézmények.” A tematikus számban Chris Fleet, a Skót Nemzeti Könyvtár térképtárosa rövid, személyes hangú összefoglalót közöl a konferenciáról, majd nyolc előadás teljes szövege következik. A „túlélési stratégiák” széles témakörét az előadások a következő fő nézőpontokból közelítették meg:

-  nemzeti kincsek megőrzése-  megőrzés és hozzáférés-  archiválás-  metaadat-  kötelespéldány-  internetes térkép-szolgáltatások.
(Autoref. alapján)

Feldolgozó munka

04/226
FRANK, Eibe -  PAYNTER, Gordon W Predicting Li- 
brary of Congress Classifications from Library of Con
gress Subject Headings = J.Am.Soc.Inf.Sci.Technoi. 
55.VOI. 2004. 3.no. 214-227.p. Bibliogr.

Automatikus osztályozás a Kongresszusi Könyvtár 
osztályozási rendszerével a Kongresszusi Könyvtár 
tárgyszórendszere alapján az INF0MINE virtuális 
könyvtár keretében

Gépi osztályozás; Kongresszusi Könyvtár osztályo
zási rendszere; Tárgyszójegyzék

A cikk azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan lehet automatikusan LCC (Library of Congress Classification) osztályozási jelzetet fűzni a Library of Congress tárgyszórendszerének (Library of Congress Subject Headings, LCSH) tárgyszavaival már ellátott művekhez. A szerzők ismertetnek egy „gépi tanulási technikára” alapuló eljárást, amely az LCSH-val azonosított dokumentumokat automatikusan elhelyezi az LCC hierarchikus rendszerében. Módszerük eredményének pontosságát egy 50 ezer LCSH/LCC párból álló mintán mutatják be.
(Autoref alapján)
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04/227
O’NEILL, Edward T. -  CHAN, Lois Mai: FAST (Face
ted Application of Subject Terminology): a simplified 
vocabulary based on the Library of Congress Subject 
Headings = IFLA J. 29.vol. 2003. 4.no. 336-349.p. 
Bibliogr. 10 tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven

A FAST (Faceted Application of Subject Termino
logy) bemutatása: a Library of Congress tárgy
szó-rendszerének egyszerűsített változata

Besorolási adatok jegyzéke; Tárgyszójegyzék; Vetü- 
letes osztályozásA Library of Congress Subject Headings (LCSH) az általános osztályozás legelterjedtebb, leginkább elfogadott rendszere. Bonyolult szintaktikája és tárgyszóképzési szabályai miatt azonban csak magasan képzett szakemberek képesek használni, és ez a tulajdonsága a besorolási adatok automatikus ellenőrzését is korlátozza. Emiatt az LCSH-t egy egyszerűsített szintaktikájú fazettás rendszerbe adaptálták, hogy gazdag szókészletét megőrizve könnyebbé tegyék a megértését, a használatát és a karbantartását. Az így létrejött FAST (Faceted Application of Subject Terminology) rendszer kompatibilis az LCSH-val, és minden LC tárgyszó FAST tárgyszóra konvertálható. A FAST nyolc különálló fazettát vagy kategóriát (pl. tárgyi, földrajzi, időrendi stb. tárgyszavak) tartalmaz. A kronológiai fazettán kívül minden tárgyszóhoz elkészültek a besorolási adatok rekordjai is. A FAST első verziója kb. 2 millió besorolási rekordot fog tartalmazni.

(Autoref.)

Katalógusok

információkeresés

04/228
GRAHAM, Rumi Y : Subject no-hits searches in an ac
ademic library online catalog: an exploration of two po
tential ameliorations = Coll.Res.Libr. 65.vol. 2004. 
1.no. 36-55.p. Bibliogr.

Eredménytelen tárgyi keresések egy felsőoktatási 
könyvtár online katalógusában. A problémák or
voslásának két útja

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Infor- 
mációkereési rendszer étékelése; Online információ- 
keresés; Online katalógusA szerző olyan megoldásokat keresett, amelyekkel esetleg csökkenteni lehet a használók problémáit az online katalógusban való tárgyi keresések során. Hetente ellenőrizte a keresési naplókat, hogy kiszűrje azokat a nulla találatot eredményező tárgyköröket, amelyekre valójában biztosan van anyag a katalógusban. Az így kapott tárgykörökkel kétféle módon próbált javítani az egyetlen találatot sem hozó kereséseken: besorolási rekordok hivatkozásait használva, és ún. „pathfinder” rekordokkal, amelyek rövid instrukciókat adnak a keresés finomításához. A cikk ismerteti a kutatás eredményeit, tárgyalja a használt módszerek előnyeit és hiányosságait, felvázolja azokat a további lépéseket, amelyekkel meg lehet határozni, hogy a szóban lévő módszerek befolyásolják-e a keresők tapasztalatait, és további kutatást igénylő kapcsolódó területekre hívja fel a figyelmet.

(Autoref.)

Lásd 183, 228
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04/229
HARTLEY, James -  K0ST0FF, Ronald N.: How useful 
are „key words” in scientific journals? = J.Inf.Sci. 29. 
vol. 2003. 5.no. 433-438.p.

Mennyire hasznosak a „kulcsszavak” a tudomá
nyos folyóiratok cikkeiben?

Cikk; Indexelés; Információkeresés; Kulcsszó; Rele
vanciaA szakcikkeket címük, tartalmi összefoglalójuk és kulcsszavaik (tárgyszavaik, deszkriptoraik) és a szerző' neve szerint lehet visszakeresni a bibliográfiai adatbázisokban. A kulcsszavak a 70-es évek közepén tűntek fel a folyóiratcikkek mellett. Bár növelik annak a valószínűségét, hogy a cikket az érdek- ló'dő használók megtalálják, tehát javítják a szerzők idézettségét, máig nem egységes a folyóiratok gyakorlata.Harmincöt folyóirat szerkesztői körében végeztek felmérést. Legtöbbször (az esetek jó fele részében) a szerzőket kérik meg, hogy mellékeljenek kulcsszavakat a cikkhez. A kulcsszavak számát vagy limitálják (hat körül), vagy nem. A szerzőknek a következetesség érdekében az esetek 20%-ában segítséget is adnak: egy jegyzékből választhatnak. Ilyen jegyzékek egy-egy kiadónál is készülnek házi használatra. A szerkesztők módosíthatják, kiegészítik a szerzői kulcsszavakat, de előfordul, hogy maguk határozzák meg azokat, akár szabadon, akár jegyzék alapján. A lektorok jegyzékeket használnak. Az is előfordul, hogy a kulcsszavakat a korrektúra fázisában automatikusan generálják a szövegből.A legjobb módszerről eltérőek a vélemények: egyesek a szerzőkre bíznák ezt a fajta tárgyi feltárást, mások a kötött lista alkalmazására szavaznak, ismét mások egy „zárt” tárgyszókészletre a szabad tárgyszavazás ellenében. Kutatók szerint a szerzők nem indexelik kielégítően saját cikkeiket és vitatják egymás gyakorlatát. A kutatók a használható tárgyszavak körének behatárolását mindenképpen jónak tartják. A szerzők által előállított és a számí

tógép által generált kulcsszavak összehasonlításával foglalkozó kutatásról nincs a cikk szerzőinek tudomása, de szakcikkek természetes nyelvi szöveg- feldolgozásakor szerzett tapasztalataik azt mutatják, hogy sok lényeges szakkifejezés kimarad, viszont sok szükségtelen kifejezés bekerül.A következetesség érdekében az egyes kategóriákban kötött (standard) kifejezéseket lenne érdemes használni, ez a több tudományterületet érintő kereséseket is előnyösen befolyásolná. Érdemes lenne az egyes adatbázisokban szereplő kulcsszavakat időnként jegyzékbe foglalni a használók számára, illetve az egyes kulcsszavaknál azt is feltüntetni, hányszor használták azokat. Az egyik válaszoló arra hívta fel a figyelmet, hogy a kulcsszavak és a „kézi” tárgyi feltárás hamarosan feleslegessé válnak az invertált, teljes szöveges Boole-algebrai indexelés és online keresés (a hasonlósági algoritmusok és a hivatkozási rangsorok) következtében. Ez az eljárás viszont túl durva válogatást jelent és hatalmas találati halmazokat eredményez, amit a szöveg és a keresőkérdés közötti terminológiai eltérések tovább bonyolítanak. Azonos absztrakciós szintű fogalmak és eltérő terminológia esetén gondoskodni kell valamilyen gépi tezauruszról, amely a szükséges fordítást elvégzi, ilyet a gyorsan fejlődő tudományágakban nem könnyű létrehozni. Eltérő absztrakciós szint esetén valamilyen meta-szintű fordítási megoldásra van szükség, és az emberi közreműködés belátható ideig még nélkülözhetetlen lesz.A kulcsszavak meghatározásához a szerzőknek világos kritériumokra és kategória-, illetve kulcsszójegyzékekre van szükségük, ezekkel fejezhetik ki -  a strukturált referátumokhoz hasonlóan -  a szöveg egyes részeinek/szintjeinek (pl. egyes fejezetek) tartalmát. Általános útmutatásként Gbur és Trumbo módosított szempontjait idézik a szerzők: használjunk egyszerű, jelzős főnévi szerkezeteket; kerüljük a túl általános kifejezéseket és a betűszókat; ne ismételjük a cím szavait; írjuk ki a görög betűket és
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kerüljük a matematikai szimbólumokat; személyneveket csak akkor használjunk, ha azok a bevett terminológiához tartoznak (Poisson-megoszlás); igyekezzünk olyan kulcsszavakat használni, amelyek időtállóak, segítsük azok munkáját, akik egy hosszabb időszakra vonatkozó vagy határterületi keresést végeznek.

04/231
JACSÓ, Péter: Natural language searching = Online 
Inf.Rev. 28-vol. 2004. 1.no. 75-79.p. Bibliogr.

Természetes nyelvi információkeresés

Gépi információkeresés; Hatékonyság; Keresőkép; 
Szoftver

(Hegyközi Ilona)

04/230
HUI, S.C. -  FONG, A.C.M.: Document retrieval from a 
citation database using conceptual clustering and 
co-word analysis = Online Inf.Rev. 28.vol. 2004. 1.no. 
22-32.p. Bibliogr.

Információkeresés fogalom-bokrosítás és szókap
csolat-elemzés segítségével

Sok gyakorlott kereső' és közvetlen használó annak ellenére nem használja az ellenőrzött tárgyszavakat a keresőkérdés kialakításánál, hogy a különféle információkeresési rendszerek igyekeznek a használókat elvezetni a legmegfelelőbb kifejezésekhez. A szerző két olyan szoftvercsomagot mutat be és értékel (KnowledgeFinder és PubMed), amelyek lehetővé teszik a természetes nyelvi kifejezések használatát.
Bokrosítás; Gépi információkeresés; Hatékonyság; 
RelevanciaA hagyományos információkeresési technikák azért nem hatékonyak a releváns dokumentumok megtalálásában, mert hiányzik a relevancia szemantikai értelmezése. A jelen cikk két technikát mutat be: a fogalombokrosítást (conceptual clustering) és a szókapcsolat-elemzést (co-word analysis), amelyek célja a bibliográfiai adatbázisokban való „intelligens” információkeresés megvalósítása. A teljesítményelemzés kimutatta, hogy ezek a technikák a keresési sebesség és pontosság tekintetében jobbak, mint a hagyományos lexikai elemzés.

(Autoref.)

(Autoref)

04/232
OZMUTLU, Seda -  OZMUTLU, Huseyin C. -  SPINK, 
Amanda: Are people asking questions of general Web 
search engines? = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003. 6 .no. 
396-406.p. Bibliogr.

Hogyan kérdeznek a használók a webes keresőgé
pektől?

Gépi információkeresés; Használói szokások; Infor
mációkereső nyelv; KeresőképAz újabb kutatások szerint sok web-használó rövid keresőkérdéseket használ, és rövid idejű kereséseket végez. A jelen cikk a hosszabb, összetettebb kérdéseket használó keresések szempontjait vizsgálja. Az olyan szolgáltatások, mint pl. az Ask Jeevis -  nyilvánosan hozzáférhető „kérdés-válasz” (Q&A) típusú keresőgépek -  lehetővé teszik a természetes nyelvű kérdések használatát. Ennek az irányzatnak a fényében a jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy az általános webes keresőkérdések nem mozdulnak-e el a természetes nyelvű kérdés-felelet formátum irányába. Előző kutatások azt mutatják, hogy néhány
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használó az általános, nem kérdés-felelet típusú keresőgépeknek is természetes nyelven teszi fel a kérdését. A jelen tanulmány két különböző (amerikai és európai) adatállomány (1,2 millió Excite kereső- kérdés (www.excite.com), és 1,2 millió AlltheWeb keresőkérdés (www.AlltheWeb.com) segítségével újravizsgálja ezt a kérdést.
(Autoref.)

04/233
LEWANDOWSKI, Dirk: Abfragesprachen und 
erweiterte Funktionen von WWW-Suchmaschinen = In
formation. 55.Jg. 2004. 2.no. 97-102.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

A webes keresőgépek keresőnyelvei és kibővült 
funkciói

Információkeresési rendszer értékelése; Információ
kereső nyelv; On-line információkeresés; Számító
gép-hálózatA cikk bemutatja az összetett keresés lehetőségeit a legfontosabb keresőgépekben: Google, Alta Vista, Hotbot (Inktomi), Teoma és Fireball. A keresőgépek minőségét általában próbakeresések alapján hasonlítják össze, de a velük szemben támasztott szakmai követelmények fényében a rendszerek információkereső nyelvét is figyelembe kell venni. Csak a tökéletesített keresőnyelvek képesek olyan összetett keresések végrehajtására, amelyek a szakmai követelményeknek is megfelelnek.

(Autoref.)

04/234
VINE, Rita: The business of search engines. Under
standing how Web advertising, partnerships, and the 
race for market dominance affect search tools and 
search results = Inf.Outlook. 8 .vol. 2004. 2.no. 
25-31.p. Bibliogr.

A keresőgépek üzleti vonatkozásai. Hogyan hat a 
keresőeszközökre és a keresési eredményekre a 
webes marketing, az üzleti összefonódások és az 
egyeduralomra törekvés

Gépi információkeresés; Hatékonyság; Relevancia

Az információt keresők abban a hitben élnek, hogy a keresőmotorokkal ingyenes, releváns, gyors információhoz jutnak, tekintet nélkül arra, hogy kérdésük milyen jellegű, mennyire bonyolult és milyen nyelven teszik fel. Ezt nehezíti, hogy a keresőmotorok az utóbbi időben a hirdetési üzletbe is bekapcsolódtak, és úgy jutnak bevételhez, hogy bizonyos kulcsszavakat értékesítenek azok számára, akik így kívánnak hirdetni. A hirdetéseket ennek fejében nagy forgalmú helyeken teszik közzé; matematikai algoritmusokkal kiszámítják, hogy a találat releváns is legyen; a megrendelők pedig ezért megállapodás szerint fizetnek a keresőmotor üzemeltetőjének.A hirdető tehát megvásárol -  vagy inkább egy bizonyos időre vagy bizonyos számú hozzáférési alkalomra kibérel -  bizonyos szavakat vagy kifejezéseket, és ezek beírásakor a keresőmotor a hirdető URL-jét is szerepelteti a találatok között. Vagy felveszi a weblapot az indexébe (paid inclusion), ami nem garantálja, hogy a találati listán előkelő helyen fog szerepelni; egy másik megoldásnál (paid placement) a fizetség arányában kap előkelő helyet a weblap a találati listán. A térítést aszerint is megszabhatják, hogy a kereső mit csinál a csatolással: hány emberhez jutott el (pay-per-impression), hányán kattintottak rá (pay-per-click), vagy hány üzlet született a révén (pay-per-sale). A fizetett hirdetések leginkább a műszaki, szórakozási és a kiadói területen jellemzőek.
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Természetesen vannak olyan szavak, amelyekre nagy a kereslet; ezek előkelő helyezéseit azoknak juttatják, akik a legtöbbet ajánlják értük. Ilyen fizetett hirdetés az egyébként „tartózkodó” Google-nél is van, de a képernyő jobb felső sarkában, a keresési eredményektől gondosan elkülönítve. A relevancia javítására a hirdetők a kontextust figyelembe vevő kereséssel is próbálkoznak, amely a fizetett keresési eredményeket a használói szokások és a vélt relevancia alapján hozza elő (ilyen a Google AdSense programja).A metakeresők a különböző keresőgépek találatai közül mindig az elsőként szereplőket veszik át, kiszűrik a duplumokat, és rangsorolva közlik a találatokat. Előfordulhat, hogy eközben elvész a „fizetett csatolás” figyelemfelhívó információ.A keresőmotorok üzleti ténykedését igyekszik kordában tartani az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC), amely levélben szólította fel a keresőmotorok tulajdonosait, hogy jelezzék a fizetett indexelés tényét. Ezt meg is tették, de csak olyan mértékben, hogy a jogi következményeket elkerüljék, és arra nem nagyon figyeltek, hogy mindezt használóbarát módon tegyék.A webes keresésnek három jelentős szereplője a Yahoo, a Google és a Microsoft. A Google bevett és megbízható eszköznek bizonyult, etikusan kezelte a hirdetések kérdését, miközben az egyik legnagyobb hirdetési ügynökségként működik. A Microsoft azon dolgozik, hogy a keresést operációs rendszerébe illessze. Ez a három cég fog a piaci dominanciáért megküzdeni.A használók hiteles keresési eredményekre vágynak, várják a relevancia-algoritmusok tökéletesítését. Ha nem történik változás a tendenciákban, a komoly kutatók valószínűleg a független, minőségi szűrésen átesett forráskalauzokat, jegyzékeket és katalógusokat fogják használni tematikus csatolásgyűjteményekből kiindulva.
(Hegyközi Ilona)

04/235
ZHANG, Jin -  CHEUNG, Chi: Meta-search-engine fea
ture analysis = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003. 6 .no. 
433-441 .p. Bibliogr.

Húsz meta-keresőgép jellemzőinek összehasonlí
tása

Gépi információkeresési rendszer; Számítógép-hálózatA meta-keresőgéppel (meta-search engine, MSE) végzett keresés hasznos alternatívája a sok egyedi keresőgépes keresésnek. Az egyedi keresőgépekkel ellentétben az MSE-k nem pásztázzák végig az internetet és nem „bányásznak belőle” , így nem is tartanak fenn saját adatbázist. Ehelyett a keresőkérdést több egyedi keresőgéphez irányítják, megkapják az eredményeket, és saját honlapjukon adják közre őket. Használatukkal sok időt és energiát lehet megtakarítani. A cikk 20 különböző meta-kere- sőgépet vizsgál. Ismerteti jellemzőiket, majd funkciókészleteik és használatuk alapján hat kategóriába sorolja őket. A leggyakrabban használt és az egyedi funkciókat részletesen is bemutatja. A tanulmány eredményei az MSE-ket fejlesztő szakemberek és az egyszerű használók számára egyaránt hasznosak lehetnek.
(Autorej. alapján)

04/236
NOWICK, Elaine A. -  MERING, Margaret: Compari
sons between Internet users’ free-text queries and 
controlled vocabularies: a case study in water quality = 
Tech.Serv.Q. 21.vol. 2003. 2.no. 15-32.p. Bibliogr.

Internet-keresések összehasonlítása szabad szö
veg, illetve deszkriptorok esetén: esettanulmány a 
vízminőség témájában

Gépi információkeresés; Hatékonyság; Információ
kereső nyelv; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,
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Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A szerzők szabad szöveges kereső kifejezéseket gyűjtöttek a Nebraskai Egyetem „Water Quality” nevű weboldaláról. Ezután 3275 szabadszöveges keresés 2075 egyedi kereső kifejezését összehasonlították három kötött szókincsű tárgyszójegyzékkel: Library of Congress Subject Headings, Water Resources Abstracts Thesaurus és Aqualine Thesaurrus 2. A szabad szöveges kifejezések 30-40 százaléka felelt meg pontosan valamelyik kötött tárgyszónak. Más kifejezések az egyesszám-többes szám, a helyesírás és a szóvégződések tekintetében különböztek a kötött tárgyszavaktól. 40%-uknak egyáltalán nem volt közeli megfelelője. A használók 15%-a szakterületen kívüli deszkriptort is alkalmazott. A leggyakrabban használt deszkriptorok kulcsszavak, földrajzi szűkítések, és műfaj/formá- tum-jelölő kifejezések voltak.
(Autoref.)

04/237
SOMERS, Maike -  NIEUWENHUYSEN: Finding biblio
graphic information about books on the www: an eval
uation of available sources = Online Inf.Rev. 28.vol. 
2004. 1.no. 33-42.p. Bibliogr.

Könyvek bibliográfiai információinak keresése a 
világhálón: a meglévő források alkalmazása

Adatbázis; Bibliográfiai számbavétel; Hatékonyság; 
Könyv; Számítógép-hálózatA világhálón különféle rendszerek állnak rendelkezésre a megjelent könyvekről szóló információk kikeresésére: könyvtárak online katalógusai, népszerű online könyvesboltok, és előfizethető bibliográfiai adatbázisok. A jelen cikk az ilyen rendszerek bibliográfiai információinak hasznosságát minősíti. Kvantitatív értékelés céljából találomra kiválasztott címekkel tesztelték a forrásokat, majd az ered

ményt meghatározott kritériumok szerint értékelték.
(Autoref.)

04/238
VINE, Rita: Staying up to date in the ever-changing 
Web search world. Refine your web-searching skills = 
Inf.Outlook. 8 .vol. 2004. 3.no. 30-34.p.

Naprakészen maradni a webes keresés állandóan 
változó világában -  finomítsuk keresési készsége
inket!

Gépi információkeresés; Számítógép-hálózatA weben keresést végzők számára több ezer ingyenes online hír- és témafigyelési szolgáltatás nyújt naprakész információkat önképzésükhöz, amelyre feltétlenül szükség van: weblog- és newsfeed-szol- gáltatások, elektronikus postán küldött hírlevelek, webes hírlevelek. A newsfeed olvasásához praktikus olvasószoftvereket is kifejlesztettek (ilyen a Newz Crawler). Mivel igen nagy a választék ilyen szolgáltatásokból, célszerű néhány szerzőt kiválasztani, akik a híreket elemzik, kommentálják is, és azt a forrást olvasni, ahol ők működnek.Néhány ilyen szolgáltatás:-  a ResourceShelf (weblog és heti e-mail változat; gyors áttekintés sokféle témáról; www.resourceshelf.com),-  a Virtual Chase (e-mail és RSS formátumban; a szakértő keresőknek; virtualchase.com),-  az LLRXcom (havi, jogtudományi webzine; szakértőknek; www.llrx.com),-  a Search Engine Showdown (keresőmotorok, adatbázisok elemzése; www.searchengineshowdown.com),-  a Search Engine Watch (a keresőmotorokról és tartalomszolgáltatókról; havonta Search Engine Report; naponta SearchDay -  hírekkel; ingyenes és értéknövelt, előfizetéses változat; www.searchenginewatch.com),
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-  a Watching Google Like a Hawk (a weben; a Google-val kapcsolatos weblogok összefoglalója; napi többszöri frissítéssel; wglah.com).A kiválasztásban segítségül szolgálhat a Librarians 
Index to the Internet (www.lii.org), az Infomine (infomine.ucr.edu), a Scout Report (scout.wisc. edu/Reports/ScoutReport/Current/), vagy Mary- 
laine Block heti összeállítása, a Neat New Stuff I  
Found on the Web This Week (marylaine.com/ neatnew.html), és még számos hasonló forrás. Egy brit példa az Internet Resources Newsletter (www.hw.ac.uk/libWWW/irn/irn.html).Ha valaki nem áttekintést szeretne kapni, hanem egy-egy téma iránt érdeklődik, a témafigyelő szolgáltatások közül választhat, ilyenek a NewsisFree (www.newsisfree.com), az Informed Librarian (www.informedlibrarian.com), a LibDex jegyzéke (www.libdex.com/weblogs.html) vagy a www.lisfee ds.com címen elérhető jegyzék.

(Hegyközi Ilona)

Olvasószolgálat, tájé
koztató munka

04/239
BERUBE, Linda: Collaborative digital reference: an 
Ask a Librarian (UK) overview = Program. 38.vol. 
2004. 1.no. 29-41.p. Bibliogr.

Együttműködésre alapuló digitális referensz-szol- 
gálat: a brit Ask a Librarian szolgáltatás áttekinté
se

Együttműködés -belföldi; Közművelődési könyvtár; 
Online üzemmód; ReferenszA brit „Ask a Librarian” létrehozásától, 1997-től kezdve az együttműködésre alapuló közkönyvtári digitális referensz-szolgálat legjobb gyakorlati modelljének számít. A legújabb fejlesztések között szerepel a virtuális referensz integrálása a szabványos

web-formátumú szolgálattal. A jelen cikk azon túl, hogy ismerteti az „Ask a Librarian” szolgáltatást, áttekinti a digitális referensz-szolgálat gyakorlatát, folyamatait és eredményeit, különös tekintettel az együttműködésre.
(Autoref.)

04/240
LÜDTKE, Helga: Secret patrons, invisible users: digital 
reference your library. Fundstücke einer nicht nur 
virtuellen Erkundung in den USA = BuB. 56.Jg. 2004.
3.no. 202-210.p. Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven

Titkos olvasók, láthatatlan használók: a digitális 
referensz tapasztalatai az Egyesült Államokban

Referensz; Számítógép-hálózatAz Egyesült Államokban jelentősen csökkent a személyes referensz-szolgáltatást igénylő használók száma. Növekedett viszont a könyvtári honlapokat használók száma, ami azt mutatja, hogy gyakran és intenzíven használják az internetes információkat. Ennek ellenére szükség van a személyes kapcsolatokra is, mert a használók gyakran nem rendelkeznek megfelelő alapismeretekkel a webes katalógusok, keresőgépek és adatbázisok használatához. Az Egyesült Államokban már a 90-es évek elején felismerték ezt a problémát, és javasolták a referensz- munka kiterjesztését a digitális információk világába. Ennek ellenére 2000-ben még csak néhány úttörő könyvtár nyújtott digitális referensz-szolgálatot, de 2001-ben más több száz ilyen könyvtár működött. Több mint 24 szoftver van forgalomban. Változott a könyvtárosok viszonya a „látható” és a „láthatatlan” használókkal, és ennek megfelelően a munkájuk szakmai része is megváltozott. Az „élő referensz” (chat) és a „24/7” referensz (minden nap 24 órában) egyaránt ennek a fejlődő információs kultúrának az elemei. A könyvtáros egyesületek, könyvtáros iskolák és országos központok irányel
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veket és szabványokat adnak ki a digitális referensz-szolgálat támogatására. Az ilyen szolgáltatások terén Németország le van maradva. Bevezetésük csak akkor lehet sikeres, ha az országos könyvtári szervezetek, kormányhivatalok és képző intézmények fórumokat szerveznek a témában, és megfelelő szabványokkal és munkaeszközökkel támogatják a könyvtárak erőfeszítéseit.
(Autorej.)

04/241
NEUHAUS, Paul: Privacy and confientiality in digital 
reference = Ref.User Serv.Q. 43.vol. 2003. 1.no. 2 6 - 
36.p. Bibliogr. 25 tétel.

A személyi jogok védelme és a személyes adatok 
bizalmas kezelése a digitális referensz-szolgálat- 
ban

Adatvédelem; Jogszabály -más területről; Online 
üzemmód; ReferenszA magánszféra védelme az amerikai könyvtáros közösség számára évtizedek óta fontos kérdés: már a 60-as években bekerült az ALA etikai kódexébe, de azóta is gondot okoz magánszemélyeknek és a hatóságoknak, de a technikai fejlődés sem kedvez neki. (Utóbbi esetben a tájékoztatásban alkalmazott szoftverek a ludasak.) A Carnegie Mellon egyetem (Pittsburgh, PA) könyvtárosának tanulmánya arra vállalkozik, hogy-  bemutassa a magánszféra és az elektronikus tájékoztatás során keletkező rekordok közötti összefüggéseket,-  miképpen lehet a bizalmas adatokat a digitális környezetben is megőrizni, és-  mit tehet a könyvtáros ezeknek az adatoknak a védelmében.A felhasználók adatainak a védelme magától értetődőnek tűnhet, de mégsem az. A könyvtár nyilvános intézmény, ahol (véletlenül is) fültanúi lehetünk, mit kérdez valaki a könyvtárostól, láthatjuk, mivel foglalkozik: miért fájjon akkor a könyvtáros feje

emiatt... Több válasz is adható erre a dilemmára: más megtudni valamit véletlenül, és megint más, ha valakinek a kutatási témájáról szerzünk részletes információkat. Az olvasók számos adatukat rábízzák a könyvtárra: ezeket az illetéktelenektől védeni kell. (A gondok ott kezdődnek, amikor a személyes adatok védelme egyéb társadalmi érdekkel ütközik.) A felmerülő problémák jó része azonban az idő múlásával és technikai fejlődés során meg fog oldódni.Ezt követően a szerző néhány fontos alapelvet fogalmaz meg -  és fejt ki részletesen -  a kérdéskörrel kapcsolatban, így-  a tájékoztatás során keletkező adatféleségekről és a magánszférát érintő jellemzőiről,-  az alkalmazott szoftverek jellemzőiről (pl. kódolás, névtelenség, adattárolás stb.),-  az adatok tudományos célra adatbázisokban való felhasználásáról,-  a személyes adatok védelmének etikai és jogi megalapozásáról,-  a könyvtárhasználók személyes adatainak védelméről. (Ezeket célszerű szabályzatban is rögzítenie a könyvtárnak -  a tanulmány tizenegy pontot sorol fel.)Következtetései szerint a könyvtárosok számára kötelező a magánszféra védelme, most még inkább, mint a hagyományos tájékoztatás körülményei között. Kétféle módon lehet befolyásolni a személyes adatok védelmét: a helyi (állami), valamint a szövetségi törvényhozás jogszabállyal biztosíthatja (jelenleg csak néhány államban van erre gyakorlat), és a szoftvergyártók is képesek a személyes adatok megfelelő oltalmára. Mintául szolgálhat az ICLC (International Coalition of Library Consortia) által kidolgozott útmutató (Privacy guidelines for electronic resources vendors), amely már hozzáférhető a www.library.yale.edu/consortia/2002privacyguide lines.html címen.
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A gyorsan változó környezetben a könyvtárosoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új körülményekhez.
(Murányi Lajos)

04/242
STACY-BATES, Kristine: E-mail reference ressponses 
from academic ARL libraries = Ref.User Serv.Q. 
43.V0I. 2003. 1.no. 59-70.p. Bibliogr. 32 tétel.

Referensz-válaszok e-postán: felmérés amerikai 
egyetemi könyvtárak gyakorlatáról

Egyetemi könyvtár; Elektronikus posta; Felmérés 
[forma]; ReferenszA tanulmány az elektronikus levélben adott gyorstájékoztatás jellemzőit vizsgálja a Tudományos Könyvtárak Szövetségének (Association of Research Libraries, ARL) felsőoktatási könyvtáraiban. Mivel ez a szolgáltatás-típus már jó ideje a nagykönyvtárak tájékoztatási tevékenységének része, eljött az ideje, hogy most már a szolgáltatás minőségét is mérjük, ehhez azonban a feltett kérdésekre adott válaszok elemzésére is szükség van. Egy-egy könyvtárban már vizsgálták ugyan az olvasói elégedettséget, de ez nem alkalmas a könyvtárak tevékenységének összevetésére, és nem ad átfogó képet ennek a könyvtártípusnak a tájékoztató munkájáról sem. Ezért a szerző 2001-ben speciális módszert választott (ugyanazt a három egyszerű kérdést küldte el elektronikus levélben a száztizenegy könyvtárnak), hogy az adott válaszok alapján a közös jellemzőket megállapítsa, és elegendő adathoz jusson a teljesítményértékeléshez. A felmérés során abból a feltételezésből indult ki, hogy-  világos képet kap majd a tájékoztatás feltételeiről és annak szabályozottságáról (azután a tapasztalatok ezt igazolják vagy sem),-  beiratkozott olvasóinak többféle szolgáltatást nyújt a könyvtár, mint a be nem iratkozott használóknak,

-  a bevált gyakorlatot kiterjesztik az elektronikus tájékoztatásra is,-  élnek az új technika adta lehetőségekkel, és-  a világosan megfogalmazott kérdésekre egyenest választ fog kapni, vagy a válasz tartalmazza a pontos választ tartalmazó web-címet.A felmérés elméleti és módszertani megalapozásának, az értékelés „műszerének”, valamint a próba-tesztelésnek a részletes ismertetése után a kapott eredmények elemzése következik (hat táblázat is illusztrálja a kapott eredményeket), a megállapítások és a levont következtetések pedig nem csak a felsőoktatási könyvtárak számára tanulságosak.
(Murányi Lajos)

Lásd még 206, 244, 274

Figyelőszolgálat

04/243
DEEPA, N. -  GANGULY, Shantanu -  DEB, Subrata: 
News information services at The Energy and Re
sources Institute = Inf.Dev. 19.vol 2003. 3.no. 189— 
195.p.

Hírinformációs szolgálat egy indiai vállalatnál

Figyelőszolgálat; Kutatás információellátása; Sajtó
archívum; Számítógép-hálózatA cikk ismerteti az indiai The Energy Resources 
Institute (TERI) sajtófigyelő szolgáltatásának fejlődését. A sajtófigyelés iránt igen nagy az igény a mai információs piacon: minden intézménynek a legfrissebb információkra van szüksége. A TERI sajtófigyelő szolgálata az intézmény mandátumára alapszik, amely az energiaforrásokra és a környezet- védelemre összpontosít. Használói köréhez külső és belső kutatók, szaktanácsadók és egyéb használók tartoznak. Kezdetben nyomtatott, hagyományos lapkivágatokat szolgáltattak, de az új technoló
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giák megjelenésével megkezdődött a napi és heti elektronikus sajtófigyelés, és -  legújabban -  a web-alapú szolgáltatás. A szolgáltatásokat fokozatosan a használók igényeihez alakították-alakítják.
(Autoref.)

Hátrányos helyzetű 
olvasók: ellátása

04/244
HALES MABRY, Celia: Serving seniors: dos and don’ts 
at the desk = Am.Libr. 34.vol. 2003.11.no. 64-65.p.

Idős olvasók kiszolgálása: tanácsok tájékoztató 
könyvtárosoknak

Idős olvasó; OlvasószolgálatAz idősebb korosztály tagjai várhatóan egyre nagyobb számban fognak megjelenni a tájékoztatópultnál, hiszen az 1946 és 1964 között születettek (az ún. „baby boomers” ) 75 milliós népességének zöme lassan eléri, illetve átlépi 55. életévét. Az idősebbek korosztálya igen széles és sokrétű, és ki nem állhatják többnyire (főleg az egészségükkel jobban törődök), ha a fiatalok így emlegetik őket.A szerző -  konzultálva tájékoztató könyvtárosokkal és az idős korosztállyal foglalkozó egészségügyi szakemberekkel -  azokra a szempontokra hívja fel kollégái figyelmét, amelyek figyelembevételével jobban végezhetjük munkánkat, amikor ezzel az olvasói réteggel foglalkozunk:-  Bízzunk a megérzéseinkben -  amikor a feltett kérdésre válaszolva a megfelelő hangot és megfogalmazást keressük.

-  Figyelmesen hallgassuk meg őket! Ügy figyeljünk rájuk, hogy ezt ők is érzékeljék.-  Legyünk türelmesek! Az idősebbek lassabban mozognak, hosszabb a reakcióidejük, de persze jócskán akadnak kivételek is.-  Ne ítéljünk meg senkit a látszat alapján! Bármilyen törékenynek vagy elesettnek látszik valaki, azért szellemileg még teljesen friss lehet.-  Legyen bennünk tapintat! Tény, hogy a korosztály felének, negyedének romlik a hallása, de sohase kiabáljunk, inkább lassabban és érthetően beszéljünk velük.-  Legyünk mindig megértők! A referensz-interjú az átlagosnál nagyobb körültekintést igényel náluk, mivel nem szívesen használnak olyan szavakat például, amelyeket nem tartanak elfogadhatónak.-  Méltányoljuk az idősek bölcsességét! A kreativitás életünk végéig megmarad; a történelem és irodalomtudomány művelői pedig hatvanas éveikben jutnak el a csúcsra.-  Élvezzük a munkánkat! Az idősebb olvasókkal folytatott beszélgetések nyomán az is kiderül, hogy ez az igazán fontos a tájékoztatási munkában.A legfontosabb szabály: az idősebbek esetében semmiféle általánosításnak nincs helye, figyelni kell egyéniségükre, és úgy kell őket kiszolgálni, ahogy mi is szeretnénk, ha minket szolgálnának ki. (A fenti megszívlelendő „szabályokat” gyakorlatból vett példákkal és esetekkel teszi élővé a minnesotai egyetem könyvtárának tájékoztató könyvtárosa.)
(Murányi Lajos)
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Hálózatok, regionális 
rendszerek

04/245
VOROJSKIJ, F.S.: Informacionnye resursy Korporativ- 
noj seti moskovskih bibliotek: sozdanie, razvitie i 
ispol’zovanie = Naucn.-Teh.Bibl. 2004. 3.no. 35-54.p.

A moszkvai könyvtárak közös hálózatának infor
mációforrásai: létrehozás, fejlesztés és használat

Állomány; Együttműködés -belföldi; Felsőoktatási 
könyvtár; Gépi katalógus; Könyvtári hálózat; Teljes 
szövegű adatbázis2002 elején a moszkvai könyvtárak közös hálózatát a moszkvai felsőoktatási intézmények közös könyvtári rendszerével bővítették. Ez 13 felsőoktatási könyvtárat jelent és a Rosztovi Állami Egyetem Regionális Tudományos Könyvtárát. Ily módon a moszkvai könyvtárak közös hálózata 4 országos (össz-orosz) szintű könyvtárat és 3 különböző főhatóságokhoz tartozó „bokrot” fog össze. Ez utóbbiak: a közkönyvtárak, a felsőoktatási és az akadémiai intézeti könyvtárak. A hálózatban részt vevők száma összesen 40, a fiókkönyvtárakkal együtt pedig 290 .A hálózat honlapján (http://corporate.gpntb.ru) elérhető a teljes szövegű dokumentumok (a hálózat dokumentációja, a résztvevő intézmények munkatársainak előadásai és cikkei, a Krim nemzetközi konferencia anyagai stb.) és disszertációk autorefe- rátumainak elektronikus katalógusa. Az országos feladatkörű könyvtárak közül az Oroszország Állami Nyilvános Tudományos-Műszaki Könyvtára (Gosudarstvennaä publicnaá naucno-tehniceskaá

bibliotéka Rossii = GPNTB) szerverén (www.gpnt b.ru) elérhető és folyamatosan gyarapodik a GPNTB által kiadott folyóiratokban megjelent cikkek, a Krim nemzetközi konferencia anyagai és az Orosz Föderáció jogszabályainak kivonatát tartalmazó heti kiadvány teljes szövege; a UNIMARC-kal foglalkozó kiadványok, a Ki kicsoda az orosz könyv
tár- és tájékoztatásügyben c. és más kiadványok teljes szövege.A Rudomino Állami Idegennyelvű Könyvtárban a humán tudományokban fejlesztik az internetes elérhetőséget: portált, weblapokat, szerzői adatbázist, tezauruszt stb. Ezeket vagy egy webes interfészen vagy a Z39.50 protokollon keresztül lehet elérni.Az Orosz Tudományos Akadémia Természettudományos Könyvtárában A tudomány információellá
tása c. szemináriumsorozat anyagait tették elérhetővé, valamint az akadémiai kutatóintézetek munkatársainak publikációit. A felhasználók számos külföldi adatbázishoz férhetnek hozzá, mint a Web of Science, Inspec, Medline stb. A Természettudo
mányok az interneten nevű portálon keresztül különböző természettudományos források mutatóihoz és szakterületi folyóiratokhoz lehet eljutni.A hét moszkvai adminisztratív régió mindegyikében működik központi könyvtár, ezekben a régió sajátosságainak megfelelően különböző profilokban épülnek a teljes szövegű adatbázisok és elektronikus katalógusok.A hálózat információs forrásainak hasznosítását különböző tanfolyamokon oktatják. A hálózatnak saját oktató központja van, ahol a gyakorlati képzéshez szükséges módszertani anyagokat is kidolgozzák. Egyes moszkvai regionális központokban
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internet-klubok működnek, ahol a tesztprogramokat is ellenőrzik.A hálózaton belül a résztvevők számára biztosított a könyvtárközi kölcsönzés és elektronikus dokumentumszolgáltatás. Z39.50 zsilipen keresztül lehet a különböző katalógusokban keresni, a rendeléseket feladni.A 2003. év fő feladatának a közös használatra szolgáló információs források szervezési és technológiai megoldásainak kiterjesztését és továbbfejlesztését jelölték meg, valamint a hálózatban alkalmazott megoldások egyeztetését más könyvtári konzorciumokkal, az Orosz Könyvtári Konzorciumok Egyesületének (Associaciá rossijskih bibliotecnyh konsor- ciumov =  ARBIKON) tagjaival.
(Viszocsekné Péteri Éva)

Lásd még 208, 210, 246

Könyvtártudományi
tájékoztatás

04/246
WEBER, Marion: Eine Virtuelle Fachbibliothek für den 
bibliothekarischen und informationswissenschaftlichen 
Sektor -  überflüssig oder überfällig? = Information. 55. 
Jg. 2004. 2.no. 89-94.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven

Felesleges vagy régóta esedékes a könyvtár- és 
információtudományi virtuális szakkönyvtár létre
hozása?

Adatbázis; Együttműködés -belföldi; Könyvtártudo
mányi tájékoztatás; Számítógép-hálózatA kölni főiskolán 2003-ban végzett kolléga tanulmánya -  szakdolgozatának rövidített változata -  a Németországban is csak tervezett virtuális könyvtártudományi szakkönyvtár megvalósításának kérdéseit vizsgálja. Jelenleg a Német Kutatási Központ

nak (DFG) van egy virtuális szakkönyvtár („Virtuellen Fachbibliothek Bib-Info” ) támogatására kiírt pályázata, amelynek a göttingeni SUB a vezetője, résztvevői pedig a potsdami IZ és a szakterület képzőintézményeinek konferenciája (KIBA), de a szerző dolgozata és elgondolásai ettől teljesen függetlenül fogalmazódtak meg.Először a fenntartás és a tartalom gondozásának a kérdéseit vizsgálja, majd a létrehozandó szakkönyvtár érdemi kérdéseire és moduljaira tér ki: a kérdéseket elméleti és „ideális” megközelítésben tárgyalva. Tíz alapvető információs eszközt sorol fel, amelyeknek okvetlenül szerepelniük kell majd a szak- könyvtár anyagában:-  szakbibliográfiák és szakirodalmi adatbázisok (pl. az éppen szünetelő DOBI és az INFODATA),-  cikk-adatbázisok és folyóirat-tartalomjegyzék szolgáltatások,-  katalógusok,-  dokumentum-szolgáltatások,-  információs segédletek, kalauzok,-  elektronikus dokumentumok (szakdolgozatok is!),-  keresőgépek,-  elektronikus folyóiratok,-  a német könyvtári statisztika anyaga (DBS)-  hírlevél.Ezen kívül hosszabb távon szükség van egy meta- keresőre, amely párhuzamosan keres több adatbázisban is egyszerre, továbbá egy integrált szakmai és cím-adatbank, valamint egy olyan témafigyelő szolgáltatás (alerting service), amely az egyéni érdeklődésnek megfelelően elektronikus levélben értesíti a felhasználót az újdonságokról. Összegzésképpen a szerző az „esedékesség” -  és nem a „felesleges” -  mellett foglal állást cikkében, amely bőséges irodalomjegyzékkel és számos internet-címmel zárul.
(Murányi Lajos)
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Közérdekű
tájékoztatás

04/247
PERRYMAN, Carol: Information behaviors in an online 
smoking cessation forum = Libri. 53.vol. 2003. 3.no. 
149-159.p. Bibliogr.

Információs viselkedés a dohányzásról leszokni kí
vánók online fórumán (Quitnet). (A 2003. év leg
jobb, hallgató által írt cikke, amely a Libri díját 
kapta.)

Használói szokások; Közérdekű tájékoztatás; Tájé
koztatás -egészségügyiAzoknak, akik le szeretnének szokni a dohányzásról, nemcsak az általános egészségügyi brosúrákban foglalt információkra van szükségük. A Bostoni Egyetem közegészségügyi főiskolájának önsegítő QuitNet projektje abból a megfigyelésből indult ki, hogy a leszokás időszaka alatt valamelyik időszakban szinte mindenkinek szüksége van a sorstársak közösségétől kapott információkra, a velük való tapasztalatcserére és a képzett tanácsadók segítségére. A cikk -  amely elnyerte a 2003. évi legjobb, egyetemi hallgató által írt cikk díját, a ref. -  egy modellkísérletről számol be, amelynek az volt a célja, hogy egyrészt egyéneket megkeresve, másrészt a kérdéssel foglalkozó online fórumot figyelemmel

kísérve megvizsgálja az érintettek információhasználati szokásait, ami egymás közti és személyes környezetükkel való kommunikációjukat illeti. A fórum 14 résztvevőjének webes kérdőívet küldtek, amelynek kérdései a kezelés módját, a döntéseket segítő forrásokat és azok értékelését érintették. A fórum közleményeiben pedig a leszokással kapcsolatos információk fontosságát és a különböző típusú információk (segítségkérés, érzelmi támasz keresése, élménybeszámoló, „én is így jártam”, kérdések, észrevételek) előfordulási gyakoriságát vizsgálták a leszokás különböző fázisaira is tekintettel. A fórum mint közösség tagjai -  ebben „újoncok” és „veteránok” egyaránt vannak, akik a leszokás eltérő fázisait élik át -  szívesen fogadják a sorstársak információközvetítő szerepét, más forrásokban hiába kerestek vagy csak hiányos, esetenként ellentmondó információkat találtak. A fórum pótolja azt a gondoskodó tanácsadót is, aki egyébként sem tudna napi 24 órában jelen lenni és az összes felmerülő várakozásnak megfelelni. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy a konvencionális egészségügyi-orvostudományi tájékoztatás brosúrái e csoport számára nem biztosítják a kívánt szintű és „testre szabott” információt, amelyre a társadalomban széles körben lenne igény. Ezeket az igényeket és az érintett nagy népességnek az információs viselkedését tovább kell vizsgálni.
(Hegyközi Ilona)
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Általános kérdések

04/248
PORS, Niels Ole: Managing change in Danish aca
demic libraries = J.Acad.Librariansh. 29.vol. 2003.
6 .no. 411-415.p. Bibliogr.

A változások menedzselése a dán könyvtárakban

Felmérés; Könyvtárügy; VezetésDániában a jóléti szolgáltatások körébe tartozik a (köz- és felsőoktatási) könyvtárak ingyenes használata, az új szolgáltatásokat (internet-hozzáférés, video-, DVD- és hanganyagok kölcsönzése), továbbá a könyvtárközi kölcsönzést is beleértve. Ez a szemlélet a könyvtári rendszer szervezetén is megmutatkozik. A felsőoktatási könyvtárak közé igen sokféle méretű és feladatkörű intézmény tartozik, de hagyományosan jó köztük a dokumentumszolgáltatási és a hozzáférés biztosítására irányuló együttműködés, amelyet csak megerősített a digitális könyvtári szolgáltatások elindítása. A dán közkönyvtárakat a legjobban finanszírozott országos rendszerként szokták emlegetni. 270 önkormányzat közel 900 szolgáltató helyet üzemeltet, a ló  megyei könyvtár az adott régió könyvtári ellátásából is részt vállal. A nyilvános könyvtári ellátás elve már hosszabb ideje érvényesül a köz- és felsőoktatási könyvtárak együttműködésében is.A különböző típusú könyvtárak hagyományos együttműködés néhány digitális projektet eredményezett: a „bibliotek.dk” a köz- és felsőoktatási könyvtárak közös katalógus-adatbázisa, amely dokumentumszolgáltatással is párosul. A „deff.dk” projekt fő célja az osztott elektronikus tudományos

könyvtár létrehozása az oktatók, hallgatók és kutatók számára, emellett közös digitalizálási vállalkozások szervezése, közös interfész kialakítása, elektronikus publikálás, konzorciumok alakítása is a tevékenységébe tartozik. Finanszírozása bekerült az állami költségvetésbe. A „Biblioteksvagten” projekt együttműködő könyvtárosok bevonásával digitális referensz-szolgáltatást nyújt a könyvtárak honlapjáról elindulva vagy közvetlen eléréssel. A felsőoktatási könyvtárak számára a korábbi megszorító intézkedések miatt az együttműködésben való részvétel konfliktushelyzetet eredményez. A skandináv könyvtárakban megfigyelhető, hogy a könyvtártípusok közötti különbségek kezdenek elmosódni. Mindez sok szervezeti és irányítási változással jár.A könyvtári törvény elfogadása (2000) után a könyvtári koordináció intézménye, a Danish Library Authority jelentős összegeket fordított közel 200 könyvtárvezető továbbképzésére, hogy megismerkedjenek a Nyugat-Európa országaiban zajló, a közszférát és a közpénzek felhasználását érintő reform (Public Sector Reform; New Public Management, NPM) kérdéseivel.Az NPM szemlélet az állami és a települési szinten egyaránt érvényesül (az átláthatóság, kihelyezés, decentralizáció, versenyeztetés fogalmakkal operál). A könyvtárak számára egyebek mellett azt jelenti, hogy a törvénybe bekerültek a közkönyvtárak térítéses szolgáltatásai, az együttműködés ösztönzése anyagi támogatással. Az NPM az emberi erőforrásokkal is foglalkozik (teljesítmény szerinti bérezés, egyéni bérmegállapodások). A teljesítménymérés, értékelés, használói felmérések, minőség kérdésköre is az NPM része. Az NPM legfontosabb elemei az NPM-től függetlenül már ismertek a könyv
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tári szektorban, különösen áll ez a használó-központú szemléletre.Az NPM a magánszektor fogalmait és gyakorlatát igyekszik átültetni a közszférába, hasonlóan ahhoz a folyamathoz, ahogy a tudásmenedzsment, a tanuló szervezet és hasonló fogalmak meghonosodtak a közintézményekben. Az értékszempontú vezetés fogalmai (az imázs mellett: etika, érzelmi intelligencia, intézményi kultúra, identitás stb.) is megjelentek, minden esetben az adott intézmény céljainak támogatásával összefüggésben.A könyvtárvezetőkre sokféle nyomás nehezedik: ahhoz, hogy az állam vagy a fenntartó, a használók és a munkatársak által támasztott követelményeknek megfeleljenek, gyakran konfliktushelyzetbe kerülnek. Egy brit-dán közös kutatás keretében könyvtárvezetők vezetési stílusát, nézeteit és közérzetét hasonlították össze egy kérdőíves felmérés keretében a két ország köz- és felsőoktatási könyvtáraiban. A szervezeti változások ismert mozgatóerőit figyelembe véve a következő négy követelményt fogalmazták meg a vezetőkkel szemben: rendelkezzenek kiváló szakmai és igazgatási ismeretekkel (erre az egyre összetettebbé váló feladatok miatt van szükség); stratégiai elképzelésekkel (a növekvő bizonytalanság és nyomás miatt); fogalmazzák meg a követendő értékrendet és etikai szempontokat (a nyilvánosság és legitimitás igénye miatt); a politikai kommunikációs elképzeléseiket (a többszörös nyomás miatt). Mindez új szerepeket jelent, másfajta képzettséget és személyiséget igényel.A két ország közötti különbségeket Geert Hofstede nyomán magyarázták. Azt szűrték le, hogy a brit intézmények átszervezése inkább teljesítmény-orientált, stratégiailag magalapozott és ellenőrzött, mint a skandinávoké. Ennek következtében a brit vezetők úgy érzékelik, hogy kevésbé szabadon dönthetnek, és jobban tudatában vannak annak, hogy meg kell felelniük az igényeknek. Mindez stresszhelyzetet jelent számukra, nehezen találják meg az egyensúlyt munkájuk és magánéletük között, valamivel

kevésbé elégedettek. A fokozódó nyomás és bizonytalanság (amely a változások előmozdítója...) a brit intézményekben a munkahelyi biztonságérzet csökkenésében és a stratégiai menedzsment hangsúlyozásában is megmutatkozik. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a skandináv országokban aggódva tekintenek az utánpótlás és a jövendő könyvtárvezetők kérdésére. Ez egyrészt abból adódik, hogy a fiatalok személyiségük kiteljesítésére és az önmegvalósításra összpontosítanak, másrészt abból, hogy a könyvtárak mint intézmények nem eléggé vonzóak és kielégítők számukra.
(Hegyközi Ilona)

04/249
WINSTON, Mark D. -  FISHER, Deborah: Leadership 
education for young adult librarians: a research study 
= Public Libr.Q. 22.vol. 2003. 3.no. 23—35.p. Bibliogr. 
32 tétel.

Vezetési ismeretek oktatása fiatalokkal foglalkozó 
könyvtárosoknak

Ifjúsági olvasó; Könyvtáros -felsőfokú; Közművelő
dési könyvtár; Tanterv, óraterv; Vezetés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N .Y .  13904]A fiatalokkal foglalkozó könyvtárosok kulcsfontosságú szerepet játszanak a lakosság egy fontos és növekvő rétegének információellátásában. E szerep intézeti és országos szintű definiálása érdekében figyelembe kell venni e könyvtárosoknak a vezetési-vezetői feladatait is, amelyre nagy szükség van a közkönyvtárak szakmai tekintélyének megalapozásához. A jelen cikk a fiatalokkal foglalkozó könyvtárosok vezetési szerepének fontosságát hangsúlyozza, és megvizsgálja, hogy a könyvtári-informatikai képzési programok milyen mértékben kínálnak vezetési ismereteket a számukra. A kutatás eredmé
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nyei azt mutatják, hogy a fiatalokkal foglalkozó könyvtárosok számára csak kevés olyan program áll rendelkezésre, amely a vezetési tanulmányokat is megkívánja, ezért valószínű, hogy csak kevés könyvtárosnak lesznek vezetési ismeretei. Szükség lenne annak megbecsülésére, milyen mértékben lesznek képesek ezek a könyvtárosok vezetői szerepek vállalására a fenntartó intézmény küldetésének betöltése érdekében.
CAutoref.)

Munka- és rendszer- 
szervezés

04/250
KRIEGELSTEIN, Barbara von -  SCHUBERT, Éva [et 
al.]: Gemeinsam an einem Strang ziehen. Ein Team
entwicklungsprojekt der besonderen Art in der 
Münchner Stadtbibliothek = BuB. 56.Jg. 2004. 2.no. 
137-143.p.

Res. angol és francia nyelven

Csapatszervezési projekt a Müncheni Városi 
Könyvtárban

Munkaszervezés; Személyzet; Továbbképzés; Váro
si könyvtárA Müncheni Városi Könyvtár vezetősége 1998-ban úgy döntött, hogy az intézmény teljes munkaszervezetét átalakítja.Összevonták a könyvtár két korábbi hagyományos egységét (gyarapítás és katalogizálás), és az eddigi elkülönülő részlegek helyett kisebb -  2-9 fős -  munkacsoportokat alakít ki. Ezek a munkacsoportok végzik el egy-egy szakterület gondozását, integrálva a rendelés-nyilvántartást és a formális katalogizálást, másrészt a lektorálást és a tematikus feltárást. E szakcsoportok mellett teamek alakultak a rendelés és az érkeztetés, a katalóguskonverzió, a könyv- és médiatechnika munkáinak elvégzésére.

Az olvasószolgálatban a hagyományos kettősség (könyvtárosok és technikai személyzet) mellett számos kisebb munkacsoportot szerveztek (2-22 személy), ezek nem hierarchikus rendben, hanem autonóm módon dolgoznak egymás mellett.Az átállás 1999-ben indult és négy évig tartott. A terveket a könyvtár vezetése a város Személyzeti és Szervezési Irodájával együtt dolgozta ki, bevonva a Due Donne nevű intézményszervezési tanácsadó céget is. Az áttérést igen alaposan előkészítették: előbb a vezetők, majd a team-vezetők, végül a teamek tagjai tréningeken vettek részt, melyek feladata az új szemlélet- és magatartásmód kialakítása volt, a munkatársak megfigyelő és analizáló képességének, együttműködési és kommunikációs készségének fokozása, kreativitásuk növelése. Számos gyakorlat szolgálta a jövendő munkatársak egymás iránti bizalmának erősítését, a közös munka örömének felkeltését, a konfliktus-kultúra növelését.A vezetés az új rendszertől a munka racionálisabb vitelét, a redundanciák kiszűrését várja el. Erre szükség is van: a bevezetés évei alatt a könyvtár financiális helyzete romlott, a hálózatban leépítésekre kényszerültek. Az új rendszer eredményességét a jövőnek kell igazolnia.
(Katsányi Sándor)

04/251
MARTIN, Isabelle -  MESLOUB, Hind -  MUET, Flor
ence [et al.]: L’externalisation dans les services docu
mentation: premiers résultats d’une enquete nationale 
= Documentaliste. 40.vol. 2003. 6 .no. 370-375.p.

Res. angol, német és spanyol nyelven

Könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások bérmun
kába való kiadása: országos felmérés a francia 
helyzetről

Bérmunka kiadása; Felmérés [forma]A bérmunkába adás (outsourcing) még mindig feltáratlan területe a tájékoztató szolgálatnak, jóllehet
682 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 3.



más területeken sok tanulmány készült róla. Az elmúlt évben a francia könyvtáros egyesület, az ADBS (Association des professionnels de l’informa- tion et de la documentation) országos felmérést végzett tagkönyvtárai körében, melynek során pontos adatokat gyűjtött a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások jelenlegi gyakorlatáról. A cikk közli a kezdeti eredményeket a felmérés három fő kérdésköre szerint: 1) Melyek a kiadott szolgáltatás jellemzői? 2) Fóleg milyen funkciókat adnak ki bérmunkába? 3) Mi a véleménye a szakembereknek a bérmunkáról -  jó lehetőség, hogy többet foglalkozzanak a fő szakterületükkel, vagy veszélyezteti az állásukat?
(Autor ef.)

Lásd még 275

Pénzügyi és gazda
sági kérdések

Lásd 218, 234, 278
Személyzet

04/252
SUTHERLAND, Naomi R. -  ADAMS, Valarie R: Terri
torial invasion or symbiotic relationship? = Coll. Res. 
Libr. News. 65.vol. 2004. 1.no. 12-15.p.

Háború vagy együttműködés? A katalogizálók és 
referensz-könyvtárosok kapcsolatáról

Együttműködés -helyi; Feldolgozó munka; Refe- 
renszHallottak már az ötezer éves háborúról? Tudják, arról, ami a katalogizálók és a tájékoztató könyvtárosok között dúl. Mert -  mint ahogy azt egy cikkíró szatirikusán megfogalmazta -  a tájékoztatók társa

dalmilag haszontalan szőrszálhasogatóknak tartják a katalogizálókat, míg azok slendrián, unpraktikus és logikátlan heréknek a tájékoztatókat. Az ellentétek manapság a dokumentumok elhelyezése, a MARC mezők megfelelő használata és az online katalógus kapcsán éleződhetnek ki.Annak kiderítésére, hogy a valóságban tényleg a fentiekben leírt módon viszonyulnak-e egymáshoz a kollégák, a cikk két szerzője közvélemény-kutatást végzett az érintettek körében 2002 nyarán, a katalogizálók elektronikus fórumán. Azt kérték a katalogizálóktól, hogy írják le, milyen módon érintkeznek a tájékoztatókkal. Formális, vagy informális kapcsolatban vannak-e? Megbeszélik-e rendszeresen közös dolgaikat?18 tudományos könyvtárból, 7 közkönyvtárból és 1 szakkönyvtárból kaptak választ. Mind pozitív képet festett a náluk uralkodó állapotokról, csupán egy kolléga írt le kriminális viszonyokat. A könyvtárak nagysága egyébként általában meghatározó volt a kollégák közti érintkezés szempontjából. A kisebbekben a közvetlen kommunikáció válik be jobban, nagyobbakban inkább a formális módszer dívik. Az érintkezés értekezleteken, bizottságokban, eseti megbeszéléseken, hírlevelek, formanyomtatványok vagy e-mail útján, és a katalogizálóknak a tájékoztatásba való bevonásával történik.A gyakori közvetlen kommunikáció a kulcs -  írta az egyik válaszadó. Igen, hiszen egy jól működő könyvtárban a két szakembergárda között szimbiotikus a kapcsolat, egymásra utaltságuk nyilvánvaló. Hiszen közös a cél, a használókat messzemenően kielégítő szolgáltatások biztosítása. Célszerű tehát a házi katalogizálási szabályzatok készítésébe bevonni a tájékoztatókat, a tájékoztatók pedig jól járnak, ha a használók keresési szokásairól tájékoztatják a katalogizálókat. Az együttműködés jó példáját adja a University of Tennessee Chattanooga’ Lupton Library, ahol a tájékoztató, a katalogizáló és az audiovizuális források osztálya közösen tartottak szemináriumot 75 diáknak az egyetem zenetu
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dományi tanszékén. A szemináriumra való felkészülés remek alkalmat nyújtott a könyvtárosoknak a konzultációra, egymás munkájának alaposabb megismerésére. Az AV könyvtáros zenei ismereteket adott át, a referenszes kolléga arra koncentrált, hogyan lehet tisztán és közérthetően közvetíteni az információkat, a katalogizáló a zeneművek katalogizálásának rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot.A Lupton Library-ben minden könyvtáros évi 2-3 szombatot a tájékoztató pultnál tölt el, ahol a katalógus- és adatbázis-használat során rendszeresen szembesülhetnek a saját munkájukétól eltérő" szolgáltatási szempontokkal. Tervezik azt is, hogy havonta egyszer rendszeresen tartanak majd házi szemináriumot. Az egyik hónapban egy tájékoztató kolléga tart majd 30 perces bemutatót a különböző' adatbázisok használatáról, a másikban a katalogizáló osztály vezetője lebbenti fel a fátylat az időszaki kiadványok titkairól. A találkozók alkalmat adnak a további témák felvetésére és a jobbító javaslatok megvitatására is. A háborúnak pedig vége -  győztek a használók.
(Fazokas Eszter)

Marketing, közönség- 
kapcsolatok

04/253
BENNINGTON, Adam: Everything I know about pro
moting the library I learned from bad sales reps = 
Inf.Outlook. 8 .V0 I. 2004. 3.no. 37-38., 40., 43.p.

A könyvtár marketingjéről mindent az alkalmatlan 
terjesztési ügynököktől tanultam

MarketingA szerző -  pályakezdő fiatalember, főnöke szerint „punk kid librarian” -  névtelen esettanulmányok

segítségével mutatja be, milyen -  a könyvtári munkában is hasznosítható -  tanulságokkal járt számára néhány, a könyvtára számára bemutatót tartó forgalmazó cég munkatársa viselkedésének megfigyelése.A tanulságok:-  Ha előadunk, minden résztvevő reakcióira egyformán kell figyelni (sose lehet tudni, kinek a szava számít egy-egy döntésnél).-  Bizalmas információkkal nem érdemes kérkedni (a jólértesültség visszaüthet!).-  Prezentációk, könyvtárbemutatók, képzések alkalmával és a referenszpultnál nem illik enni-inni-rágni!-  Jó benyomást tesz, ha a hallgatóságot megajándékozzuk valamivel (toll, könyvjelző, notesz, cukorka, de szóróanyag is lehet).-  A túlzott közvetlenség és locsogás sokszor bántó lehet.-  A hallgatóságot magával ragadja (de legalábbis ébren tartja...) az előadó lelkesedése.-  Érdemes tájékozódni arról, kik lesznek a hallgatóságban, hogy mondandónkat ahhoz igazítsuk.Az a legjobb propaganda a könyvtárnak, a könyvtárosoknak és a könyvtáros szakmának, ha kedvesek vagyunk az ügyfeleinkkel, és elégedettek velünk. (Esetenként már akkor is boldogok, ha nem bosszantjuk fel őket -  teszi hozzá a szerző.)
(Hegyközi Ilona)
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Használat- és igény
vizsgálat

04/254
CEYNOWA, Klaus -  FOLLMER, Robert [et a lj:  „Ich 
bin eigentlich rundum zufrieden.” Postalische Nutzer
befragung an der Niedersächsischen Staats- und Uni
versitätsbibliothek Göttingen = Bibliothek. 28.Jg. 2004. 
1.no. 85-98.p.

Res. angol és francia nyelven

Használói felmérés a göttingeni Alsószászországi 
Állami és Egyetemi Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használó; Szolgálta
tások használata

Az egyetemi könyvtárakban a használói felmérések a minőségellenőrzés fontos eszközét jelentik. A levél útján végzett felmérések hatékonyabbak a helyi felméréseknél, mert azokat is meg lehet kérdezni, akik csak ritkán, sohasem, vagy csak az interneten használják a könyvtárat. A Göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár (Niedersächsische Staats- und Universitätbibliothek Göttingen) 2003 nyarán négyezer hallgató, illetve oktató részvételével végzett felmérést postai levél útján. A cikk elmagyarázza a felmérés módszertanát, ismertet néhány, különösen a digitális források és szolgáltatások használatára vonatkozó eredményt, és ismerteti a felmérés eredményének várható következményeit.
(Autoref.)

04/255
HERMAN, Éti: Research in progress: some preliminary 
and key insights into the information needs of the con
temporary academic researcher. Part 1 = Aslib Proc. 
56.vol. 2004. 1.no. 34—47.p. Bibliogr.

Beszámoló egy folyamatban lévő kutatásról: ko
runk felsőoktatásban dolgozó tudományos kutatói
nak információs igényei

Egyetemi oktató; Egyetemi könyvtár; Használói szo
kások; Igény; Könyvtártudományi kutatásA cikk egy, az egyetemi kutatók információs szükségleteinek felmérésére irányuló kutatás előzetes eredményeit ismerteti. A kutatás alapját hét mélyinterjú képezte, amelyeket a Haifa Egyetem (Izrael) oktatóival készítettek. Az így nyert adatokat (információs igények, mit tesznek kielégítésükre, és milyen akadályokba ütköznek) elemezték. Az ezt követő értékelés a mai egyetemi kutatók információs igényeinek 11 szempontját vette figyelembe: tárgy, funkció, természet, intellektuális szint, nézőpont, mennyiség, minőség/megbízhatóság, dátum/frisses- ség, szolgáltatási idő, kiadás helye/eredete, és fel- dolgozás/csomagolás.

(Autoref. alapján)
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04/256
McBRIDE, Regina C. -  BEHM, Kathlyn: A journal us
age study in an academic library: evaluation of se
lected criteria = Ser.Libr. 45.vol. 2003. 3.no. 23—37.p. 
Bibliogr.

A folyóiratok használatának vizsgálata egy egyete
mi könyvtárban: válogatott kritériumok értékelése

Állomány használata; Egyetemi könyvtár; Felmérés 
[forma]; Időszaki kiadvány[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető" be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A cikk egy egyetemi tanév (három szemeszter) folyamán azt vizsgálta, hogy hogyan használják a nyomtatott és a mikrofilmes folyóiratokat a Southern Illinois University Edwardsville Lovejoy könyvtárában. A vizsgálatot, amely egy 20%-os, véletlenszerűen kiválasztott mintán alapult, a következő" három céllal végezték: 1) a keveset használt kurrens címek kiszűrése esetleges lemondásuk végett; 2) a keveset használt régebbi, bekötött évfolyamok kiszűrése a raktározási döntések segítésére; 3) a magfolyóiratok állományának fenntartásához feltétlenül szükséges, eró'sen használt címek azonosítása. A kapott adatokat az összes cím, formátum, kiadási év, napi, heti, havi és évi használat vonatkozásában elemezték.

(Autoref.)

04/257
RANKOV, Pavol: Ako sa na Slovensku vyuzíva Inter
net? = Kniznica. 5.roc. 2004. 1-2.no. 25-31 .p.

Mennyire használják Szlovákiában az Internetet? 
(Egy kutatás eredményei)

Használói szokások; Számítógép-hálózatA 2003-ban (reprezentatív mintavétellel, 1500 kérdezettel) zajlott kutatás szerint a szlovák háztartá

sok 39%-ában volt számítógép. Az átlagos otthoni technológiai szint nem jelzi, hogy valójában hány ember használ rendszeresen számítógépet. Internet-kapcsolattal a háztartások 16,1%-a, e-mail lehetó'séggel pedig 15,8%-a rendelkezik. Szlovákiában a 15 évnél idó"sebb lakosság 63,9%-a nem használja az internetet.Kik a használói és nem használói az internetnek? A nemek tekintetében nincs jelentó"s eltérés, az internetet 26,3% férfi és 26,0% nó" használja, miközben 63,7% férfi és 64,0% nó" nem használja.A használók gyakorisága az életkor növekedésével arányosan csökken. A még nem aktív 15-17 éves korosztályban az internetet sokkal intenzívebben használják, mint a 18-29 év közöttiek. A 60 év fölötti korosztálynak alig egy tizede internetezik, valószínűleg az aktívan dolgozók, miközben a középiskolások kétharmada rendszeres használó.A középiskolás használók aránya soknak tűnhet, de azt is jelzi, hogy egyharmaduk viszont nem használja az internetet, többségük információszegény környezethez tartozik, a társadalom szociális, kulturális és gazdasági perifériáin él.Az internet-használók gyakorisága az iskolázottsági fokkal együtt emelkedik. A felsőfokú végzettségűek kétharmada használja az internetet, míg a szakmunkásoknak csupán egyötöde. Az általános iskolát végzett használók aránya azért haladja meg a szakmunkásokét, mert a megkérdezettek közül a tanulmányaikat éppen folytató középiskolások is ide kerültek.A tartalom vagy a cél szempontjából a szakmai, munkahelyi vagy tanulmányokhoz szükséges információt keresők a leggyakoribb használók.Szlovákia lakosságának 5,8%-a naponta ilyen információkat keres. Hetente legalább egyszer használja ilyen céllal az internetet a lakosság 18,9%-a. Belpolitikai, közéleti információkat a lakosság 3,4%-a, külpolitikai információkat 2,8% keres naponta. Sporthírek és sportesemények érdeklik a napi internet használók 2,5%-át. Szórakoztató in
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formációk után kutat naponta 2,7%, reklám célú információkat követ napi 1,8%-a. Szépirodalmat az interneten nagyon kevesen olvasnak, a válaszadók 0,3%-a. Ennek nem csak az érdektelenség lehet az oka, hanem a szlovák internet rendkívül gyönge szépirodalmi kínálata is.A napi internet-használók között a nemek tekintetében minden témában a férfiak vannak többségben.Lényeges különbségek jelentkeznek a napi használók között a végzettség tekintetében is. A 15-17 éves korosztály között a szórakozás, sport és reklám témák dominálnak.A szakmai információkat keresők közül minden 4. használó felsőfokú, és csak minden 15. középiskolai végzettségű. A felsőfokú végzettségűek fele az internetet a munkájához szokásos és hasznos, a tömegmédiák fontos kiegészítő eszközének tartja.A nem-használók aránya minden információtípusban az életkorral együtt emelkedik. Az egyes információtípusok mellőzésének összehasonlításában a végzettség szerinti korlátok is érvényesültek. A szakmunkás és általános iskolai végzettségűek között kétszer annyi a nem használók aránya, mint a felsőfokú végzettségűek között.Akik gyakori szakmai internet használók, azok nagyjából ugyanolyan arányban veszik igénybe a szakkönyveket is. Nem érvényes tehát az, hogy aki a szakmai információkat minden nap az internetről szerzi, leszokik a szakkönyv-olvasásról. Azok a válaszadók, akik kevés szakmai információkat szereznek az internetről, egyidejűleg szakkönyveket sem nagyon, vagy alig olvasnak.A szakmai információkat minden nap az internetről szerzőkre kifejezetten jellemző, hogy lelkes szakfolyóirat-olvasók. Azok, akik kevésbé keresik az internetes szakmai információkat, egyidejűleg szak- folyóiratokat is alig olvasnak.A szakmai információk tekintetében az internet nem szorítja ki a nyomtatott dokumentumokat.

Az internet irdatlan információáradatából a használók a saját egyéni stratégiájuk alapján szerzik a szükséges információkat. A „Hogyan sikerül megtalálnia az információkat?” kérdésre szubjektív választ adtak, ezért lehet, hogy aki azt felelte, hogy tudja használni az internetet, valójában az esetek többségében nem jut releváns információkhoz. Amint a bevezetőben írtuk, a válaszadók 63,9%-a nem használja az internetet.A használók 1,6%-ának vannak nagyobb problémái a kereséssel, 8,9%-ának kisebb problémái, egyáltalán nincs problémája 17,1%-uknak, és soha nincs problémája a kereséssel 5,8%-nak (a maradék 2,8% az alternatív „más válasz” lehetőséget jelölte meg).Eltérőek voltak az adatok az egyes életkorokon belül. A 60 év felettiek között azonos 0,4% jelölte azt, hogy komoly problémái vannak és azt, hogy soha sincs problémája a kereséssel. A 45-59 évesek között 1,6%-nak vannak komoly és 3,2%-nak egyáltalán nincsenek keresési nehézségei (kétszer annyi problémamentes). A 15-17 éves korosztályban 1,2% nehézségekkel küzd, 8,1%-nak nincsenek nehézségei (6,8-szor több a problémamentes). Hasonlóan alakultak az adatok a végzettség tekintetében. A végzettséggel egyenes arányban növekszik a keresések problémamentessége, a felsőfokú végzettségűek között a soha sincs problémája a kereséssel válasz 19-szerese a komoly problémái vannak a kereséssel-t válaszolóknak.A legkevésbé problémás keresőknek a fiatal, magasabb végzettségű használók bizonyultak.A kutatás összegzéseként megállapítható, hogy az internetet ellenzők hipotézise nem igazolódott, használói nem szoktak le sem a könyvek, sem a folyóiratok olvasásáról.Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra a veszélyre, hogy az internetnek sem sikerült áthidalnia a társadalomban húzódó információs szakadékokat: általa azok lesznek gazdagabbak, akik az olvasásban is aktívabbak, miközben a másik oldalon egyre szegé
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nyebbek lesznek akik sem az internetről, sem a nyomtatott médiákból nem jutnak információkhoz.
(Prókai Margit)

Lásd még 174

Használók képzése

04/258
ANDRETTA, Susie -  CUTTING, Andrew: Information 
literacy. A plug-and-play approach = Libri. 53.vol. 
2003. 3.no. 202—209.p. Bibliogr.

Az információs jártasság oktatása új módszerek
kel a University of North London társadalom- és 
bölcsészettudományi karán

Didaktika -felsőoktatási; Használók képzése -felső- 
oktatásbanA University of North London hallgatói számára az információs jártasság elsajátításához moduláris képzési rendszert dolgoztak ki. Az információs jártasságot mint az információs és távközlési technológiával kapcsolatos készségeket és az információ kezelésének képességét értelmezték, és az élethosszig tartó tanulással kapcsolták össze.A képzési rendszer emellett a felsőoktatási könyvtárak szövetségének (SCONUL) a modelljére is épített, amely két alapkőre (alapvető könyvtári készségek), majd hét oszlopra (ezek az információs jártassággal kapcsolatos készségek: az információigény felismerése, az igény kielégítésének különböző módjai, a lelőhely-megállapítás stratégiái, kikeresés és hozzáférés, összehasonlítás és értékelés, meg- szervezés-alkalmazás-közlés, szintézis és létrehozás) támaszkodó timpanonnal (ez maga az információs jártasság) lezáruló építménnyel (stilizálva, építőkockákkal) ábrázolja az információs jártasságot; az építmény jobb oldalán pedig alulról felfelé

haladó nyíllal a jártasság elsajátításának különböző fázisait: kezdő, haladó kezdő, hozzáértő, gyakorlott, szakértő szint.Az egész egyetem számára kifejlesztett, ezért rugalmasságra törekvő modul célja, hogy generikus, a későbbiekben adaptálható készségeket alakítson ki, és ösztönözze az önálló(bb) tanulásra való áttérést. A moduláris kurzust a különböző tudományterületek igényeihez igazítják, és sokféle módszerrel támogatják a diákok tanulását, aszerint, hogy milyen kiinduló ismeretekkel rendelkeznek. Eddig két kar (a környezet- és társadalomtudományi, valamint a humán tudományi és pedagógiai) próbálta ki kísérletképpen.A képzés során módszereket kívánnak megtanítani (know how), konkrét tudnivalók (know what) helyett (például információkeresési technikákat és saját célra, az egyetemi tanulmányok végzéséhez, a munkakereséshez stb. szükséges dokumentumok előállításához szükséges ismereteket). A hallgatók szakirányához igazítva mutatják be a gyakorlati információtechnológiai és távközlési tudnivalókat, majd egy kisebb, az információs társadalommal vagy információs etikával kapcsolatos kutatási feladat eredményeit kell egyszerű webhely vagy nyomtatott jelentés formájában előállítaniuk. A hallgatók a kurzus előtt egy kérdőív kitöltésével adnak számot meglévő ismereteikről. A kezdők egy lassúbb ütemű felkészítést kapnak, akiknek hiányosak az induló ismereteik, azoknak ECDL-tanfolya- mot kell végezniük. A biztos tudással rendelkezők eleve önálló tanulóként indulnak. (A hallgatók zömének tudása a két szint közé esik.)A kurzus webhelye a hallgatók számára tematikus linkgyűjteményként funkcionál. Értékelhetnek különböző webes forrásokat, elérhetnek olyan webhelyeket, amelyek oktatási céllal születtek (RDN, Internet Detective). Emellett van alkalom a személyes vagy csoportos konzultációra és e-levele- zésre az oktatókkal, és rendelkezésre állnak nyomtatott, valamint PDF formátumú tananyagok is.
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A kurzus teljes körű alkalmazására az egyetem egészében a 2004/2005-ös tanévben készülnek, ez egyelőre a képzés első éveit érinti.
(Hegyközi Ilona)

04/259
HEIKKILÄ, Mervi: Vi esti n tä kas vatu sta kirjaston
suojissa = Kirjastolehti. 96.vuo. 2004. 1.no. 10—11.p.

Médiaközpont-projekt egy finn városban

Fejlesztési terv; Használók képzése; Számítógép
hálózat; Városi könyvtár

EU-finanszírozással indította el a hämeenlinnai városi könyvtár épületében működő Médiaközpont három irányú kommunikációs nevelési projektjét két város környéki településsel együtt. A programnak három állandó munkatársa van, s részt vesznek benne ideiglenesen alkalmazott kisegítők.Az e-demokráciának nevezett program keretében a Médiaközpont az alapiskolák felső tagozataival és a középiskolákkal együtt működteti a Vaikuttamo elnevezésű ifjúsági internet-fórumot. Ez egyfelől a „Saját városunk” nevű oldalakon megismerteti a diákokat a demokratikus döntéshozatal játékszabályaival, az állampolgárok befolyásgyakorlásának módjaival és lehetőségeivel, valamint az információszerzés eszközeivel. Másfelől van egy „vitafórum és időszerű kérdések” része, amely naprakészen követi az önkormányzat döntéshozatalának lépéseit, különös tekintettel az ifjúságot érintő kérdésekre, és fogadja mind az ezzel kapcsolatos, mind az egyéb véleményeket. A nevezett fórumot nemcsak az iskolákban, a társadalomismereti órák során használják aktívan, hanem szabadidőben is. Ez az aktivitás arra indította a munkatársakat, hogy hozzákezdjenek a program olyan átalakításához, amelyben egyre nagyobb hangsúlyt kaphat a diákok tartalom-előállító tevékenysége is. A Vaikuttamo a 2002-es nemzetközi Eschola-versenyen az

„Európa legjobb eLearning-programja” díjat nyerte el.A Médiaközpont másik programja a számítógép- és internet-használati oktatás kezdők számára, valamint a pedagógusok (oktatók) továbbképzése a számítógépek és speciális segédeszközök (Pl. video- és still-kamera) oktatásban történő használatára.A központhoz kapcsolódó számítógépes oktatótermet használják a könyvtárosok is a különféle használói csoportoknak szervezett információkeresési tanfolyamokhoz. Az is céljuk, hogy a szülőket is megismertessék a gyermekeik által használt média kezelésével és tartalmával, s képesek legyenek segíteni őket abban, hogy kellő kritikával tudják használni az új eszközök kínálta tartalmakat.
(Sz. Nagy Lajos)

04/260
SEYFARTH, Wilfried -  HABENBACHER, Michael: Schü
lerseminare in der Herzog August Bibliothek in Wolfen
büttel = Bibliothek. 28.Jg. 2004 .1.no. 109- 113.p.

Res. angol és francia nyelven

Szemináriumok középiskolások számára a wolfen- 
bütteli Herzog August Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Ifjúság képzése könyvtárhasz
nálatra; KözépiskolásA wolfenbütteli Herzog August könyvtár 1983 óta speciális oktatási programokkal támogatja a fiatalok olvasását. Alsó Szászország kulturális intézményei között e könyvtár volt az első, amely ilyen vállalkozásba fogott. Az 1997-ben létrehozott „Wolfenbütteli Iskolai Szeminárium” (Wolfenbütte- ler Schülerseminare) keretében a középiskolások iskolai feladataikkal kapcsolatban tanárok felügyelete mellett több napot is a könyvtárban töltenek, és így megismerkedhetnek egy modern tudományos könyvtár funkcióival és lehetőségeivel.

(Autor ej.)
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04/261
KURBANOGLU, S. Serap: An overview of information 
literacy studies in Turkey = IntM Libr.R ev. 36.vol.
2 0 0 4 .1.no. 23—27.p. Bibliogr.

Az információs jártassággal foglalkozó kutatások 
Törökországban

Használók képzése -iskolában; Használók képzése 
-felsőoktatásban; Könyvtártudományi kutatásAnnak ellenére, hogy az információs jártasságnak jelentős mennyiségű irodalma van, a törökországi kutatások száma kevés. A jelen cikk kronológiai sorrendben mutatja be ezeket. Az információs jár

tasságról szóló tanulmányok hatása sem megfelelő. Az információs technológia közvetlen alkalmazása a jó pénzügyi, személyzeti és technikai ellátottsággal rendelkező magániskolákra és -egyetemekre korlátozódik. Sokan látják a kérdés fontosságát, és jó szándékú kísérletek is történnek az információs jártasság oktatásának meghonosítására, azonban az ország iskolái és közkönyvtárai még nem rendelkeznek a megfelelő feltételekkel. Törökországban az egyetemi könyvtárak lennének a legalkalmasabbak oktatási programok kifejlesztésére és karbantartására.
(Autoref.)

Digitalizálás

04/262
CAFFO, Roselia: II progetto MINERVA: verso un coor- 
dinamento europeo per la digitalizzazione del patrimo- 
nio culturale = Accad. Bibi.Ital. 70.a. 2002. 1.no. 
5 -12.p.

Rés. angol nyelven

A MINERVA projekt: a kulturális örökség digitali
zálásának európai koordinációja felé

Digitalizálás; Együttműködés -nemzetközi; Fejleszté
si terv

Az Európai Bizottság (EB) „Információs társadalomért” főigazgatóságának egyik kiemelt célja az eu

rópai kulturális örökség digitalizálási politikáinak koordinálása, az e-Európa cselekvési terv 2000-ben történt elfogadásával pedig az új technológiáknak a kulturális javakkal kapcsolatos felhasználása még szélesebb keretek közé került. A cselekvési terv egyik célja a globális hálózatokra feltehető európai tartalmak létrehozása, a digitális technológiák nyújtotta lehetőségek teljes kihasználása révén.2001-ben az EU svéd elnöksége -  az EB-vel együttműködve -  Lundban rendezett összejövetelt a tagországok szakértői számára e kezdeményezések fő aspektusainak elemzése és ajánlások megfogalmazása céljából. Az európai koordináció fenntartása és a Lundban megfogalmazott elvek megvalósulása érdekében készítette el javaslatát az olasz kulturális
690 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 3.



minisztérium, melyet elfogadtak, s formálisan 2002 márciusában elindult a Minerva projekt.A projekt fő célja, hogy az EU tagországai kulturális minisztériumaiból álló hálózatot hozzon létre az európai kulturális örökség digitalizálása terén folyó munkálatok megvitatása, összehasonlítása és harmonizálása érdekében. Elsőként a belga, finn, francia, spanyol, svéd és brit minisztérium csatlakozott, majd részvételi szándékát jelezte a görög, dán, portugál és ír minisztérium is. A tevékenységet Olaszország koordinálja, a cél -  természetesen -  valamennyi tagország bekapcsolása a hálózatba.A Minerva projekt két szinten: politikai és technikai síkon működik. Az emelt szintű részvételnek köszönhetően a vonatkozó nemzeti programok koordinálása mellett szerződéseket, megállapodásokat hoz létre más európai országokkal, nemzetközi szervezetekkel, a digitalizációs szektor különféle szereplőivel. Technikai szinten ajánlásokat, irányelveket dolgoz ki a digitalizálás, a metaadatok, a megőrzés és a tartalmak hosszú távú hozzáférhetősége terén.

program 2000-ben kezdődött, és 2002 decemberében a feldolgozott 10 ezer képfájl többsége felkerült az internetre.Noha minden projekt más és más feltételekkel indul, ugyanazokat a lépéseket kell megtennie valamennyinek. A cikk a könyvtár első digitalizálási programját mutatja be részletesen: milyen kérdésekkel foglalkoztak, milyen döntések születtek, melyik megoldás működött és melyik nem, mit akarnak ezután tenni; nagyon fontos a körültekintő előkészítés, az eddigi tapasztalatok összegyűjtése, a technikai eszközök, a hálózati megjelenés, a kép-formátum kiválasztása, a metaadatok problémakörének és a szerzői jogi kérdések tisztázása, a majdani migráció megtervezése, és természetesen a folyamatos tanulás, tájékozódás. Az 5. oldalon olvasható a tanulmány szövegébe ékelődve egy a digitális képekről szóló írás (Librarian eye for the digital image), ami további fontos ismereteket és megfontolásokat tartalmaz.
(Murányi Lajos)

(Mohor Jenő)

04/263
MATHIAS, Eileen: Anatomy of a digitization project = 
Libr.J.Supplement. Winter 2004. 2-7.p.

Egy digitalizálási projekt anatómiája

Digitalizálás; Múzeumi könyvtárA philadelphiai Természettudományok Akadémiájának (Academy of Natural Sciences) Ewell Stewart könyvtára több mint 200 ezer kötetes, 1812-es alapítású múzeuma pedig az USA legelső, máig működő gazdag természettudományos gyűjteménye. A minél jobb hozzáférhetőség érdekében döntés született a könyvtár legértékesebb könyveinek és kéziratainak a digitalizálásról. A munka anyagi alapját az IMLS-hez (Institute of Museum and Library Services) beadott pályázatuk teremtette meg. A

04/264
OBERHÄUSER, Otto: Digitale Langzeitarchivierung als 
Thema internationaler Institutionen und Organisa
tionen: Ein bibliotheksorientierter Überblick = Z. Bib
liothekswes. Bibliogr. 50.Jg. 2003. 6.no. 303—314.p. 
Bibliogr.

Res. angol nyelven

A hosszú távú digitális megőrzés mint a nemzet
közi szervezetek és intézmények kiemelt témája: 
könyvtári szempontú áttekintés

Állományvédelem; Digitalizálás; Együttműködés 
-nemzetközi; MegőrzésA hosszú távú digitális archiválás nemcsak a nemzeti információs központok feladata, hanem nemzetközi intézmények és projektek is foglalkoznak vele. A cikk tizenhárom olyan nemzetközi és európai szervezet ezzel kapcsolatos tevékenységét mér
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te fel és kommentálja, amelyek oktatással, tájékoztatással, illetve a könyvtárüggyel foglalkoznak. A felmérésből kiderült, hogy ezek a szervezetek egészen mostanáig főleg az alapvető, elméleti kérdésekkel foglalkoztak, és konkrét megvalósítás csak ritkán született -  a gyakorlati tennivalókat nagyrészt a jövőre halasztották.
(Autoref.)

Lásd még 184, 222, 279

Audiovizuális, 
elektronikus, optikai 
információhordozók

04/265
ANDRÉ, Sabine: images numériques: quels formats, 
quelles caractéristiques, pour quels usages? = Docu
mentaliste. 40.vol. 2003. 6.no. 382-386.p.

Digitális képek: formátumok, jellemzők, alkalma
zási javaslatok -  az ADBS szemináriuma, 2003. 
okt. 6.

Formátum - gépi; Képanyag; TovábbképzésA cikkben ismertetett szeminárium számos olyan kérdéssel foglalkozott, amelyet könyvtárosok, különösen audiovizuális könyvtárosok gyakran feltesznek a digitális képek formátumaival, technikáival és munkafolyamataival kapcsolatban. Az előadók ismertették a digitalizálás technikai alapjait, és gyakorlati tapasztalataik alapján bemutatták, hogyan kell megfogalmazni az álló és mozgóképek szken- nelésének feltételeit. A záró kerekasztal-beszélgetés témája az volt, hogy a digitális környezet irányába tett elmozdulás milyen következményekkel jár az információs szakemberek számára.
(Autoref.)

04/266
LELIKOVA, N.K.: Sozdanie elektronnoj bibliografices- 
koj produkcii v naucnyh bibliotekah = Bibliográfia. 
2003. 6.no. 4-11.p.

Elektronikus bibliográfiai termékek előállítása a 
tudományos könyvtárakban

Dokumentációs feldolgozás; Elektronikus publikáció; 
Szakbibliográfia; Tudományos és szakkönyvtárakA bibliográfiákkal foglalkozó szakemberek számára ma a legnagyobb kérdés, milyen irányban fog ez a szakterület fejlődni. A valamikori önálló tevékenységnek a könyvtár csak az egyik helyszíne volt, ahol ezt művelték. A számítógépes technológia terjedésével azonban ismét eltávolodik a könyvtártól. Változik a bibliográfia munka szervezése, a folyamatok, az egész tevékenység struktúrája, ennek következtében más értelmezést kapnak az alapfogalmak is. Az elektronikus bibliográfia az információszolgáltatásban nem a legfontosabb feladat, nehéz a bibliográfiai jelenségeket elkülöníteni.Az Orosz Nemzeti Könyvtárhoz (ÓNK) hasonló nemzeti tudományos könyvtár modellként szolgálhat a munkafolyamatok vizsgálatához, beleértve a bibliográfiai információk áramlását. Ezért az ilyen könyvtár egyik fő feladata a bibliográfiai jelenségek változásának tudományos vizsgálata, a bibliográfiai tevékenység tudományos alapokon történő irányítása, további fejlődésének előrejelzése a könyvtárak és egyéb intézmények számára.A bibliográfia tevékenység két egymással összefüggő, de elkülöníthető folyamatot jelent: a bibliográfiai források előállítását és szolgáltatását. A könyvtárakban általában ezeket a feladatokat két osztály végzi. Az 1970-1980-as években a nagy könyvtárakban kiemelt irányként kezelték a bibliográfiakészítést, a nyomtatott mutatók összeállítását. A tudományos munkatársak elsősorban ezekből tájékozódtak, ezért annyira fontosnak tartották, hogy sok esetben az intézeti vezető tudományos ügyekért felelős helyettese irányította a részleget. Már ebben
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az időben világos volt, hogy szükség van a könyvtárak összefogására, a bibliográfiai tevékenység koordinálására. Számos olyan alapvető munka készült, amelyek mind a mai napig használatosak. Természetes volt, hogy a szolgáltatásra is nagy figyelmet fordítottak. Ugyanakkor a számítógépesítés során a bibliográfiai osztályok a sor végére kerültek. Kivételt jelentett az Orosz Tudományos Akadémia Szibériai Részlegének tudományos-műszaki könyvtára, ahol a bibliográfiai adatbázisok készítését és szolgáltatását egy időben fejlesztették. Már az 1980-as évek elején a hazai és külföldi folyóiratok cikkeinek feldolgozásával épültek az adatbázisok, amelynek alapján tágabb és szűkebb témákban egyaránt készültek a kiadványok.Az igazi számítógépesítés a PC-k megjelenésekor kezdődött, bár a bibliográfiai osztályok általában utolsóként kaptak gépeket és programokat. Az is előfordult, hogy egy osztályon belül különböző feladatokhoz más-más programot használtak. Általában elmondható, hogy a számítógépeket elsősorban szövegszerkesztésre, a bibliográfiai kiadványok nyomdai tükrének előállítására használták. A fellendülést az 1990-es évek második felében a különböző támogatások (Soros-alapítvány, Orosz Humanitárius Tudományos Alap, Orosz Alapkutatási Alap) és az orosz Kulturális Minisztérium által irányított projektek hozták meg.A bibliográfiai produktumok összetétele jelentősen megváltozott. A nyomtatott kiadványok mellett egyre több az elektronikus állomány. Az ÓNK honlapján (http://www.nlr.ru) elérhető katalógus jó példaként szolgál. A nyomtatott kiadványokat és az elektronikus katalógust párhuzamosan állítják elő, mivel a nyomtatott bibliográfiák iránti igény messze meghaladja az elektronikus katalógusokét. A bibliográfiai termékek között több katalógus is van, amelyek a könyvtár különböző állományait és különgyűjteményeit tárják fel. A könyvtár bibliográfiai és helytörténeti osztálya építi az adatbázist, a nyomtatott kiadványok ennek alapján készülnek.

Az Orosz Állami Könyvtárral együtt készül az 1728-1917 között folyóiratok adatait tartalmazó adatbázis. Az adatbevitel RUSMARC formátumban történik, az adatbázis elérhető lesz az interneten, de addig sok kérdést kell még megoldani.A bibliográfiai adatbázisokat egyelőre csak szolgálati célokra lehet igénybe venni, külső felhasználók nem férhetnek hozzá. Kísérletképpen az irodalmi olvasóteremben elérhetővé tették Az orosz írók és költők bibliográfiai adatbázist, de nem volt rá igény. Másrészt, amikor az adatbázis alapján a kiadványokat készítik, a munka folyamatába beépül a korrektúra. Az ekkor talált hibákat azonban az adatbázisban is ki kellene javítani, és az adatbázist folyamatosan napra készen tartani. Egy munkatársnak az ÓNK bibliográfiai osztályán csak ez a feladata.Az ÓNK bibliográfiai adatbázisait saját honlapja mellett az Orosz Könyvtárosok Egyesületének honlapján és más helyeken is elérhetővé teszi. Mivel még ezen a területen is kevés a tapasztalat, a Szov
jet társadalom emlékiratokban és naplókban c. bibliográfia kihelyezése sok gondot okoz.Bár többen állítják, hogy a számítógépes technológia, az elektronikus katalógusok ki fogják szorítani a bibliográfiai adatbázisokat és kiadványokat, a gyakorlat nem ezt igazolja. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a bibliográfiai munka nem mechanikus dokumentumfeldolgozás, hanem szellemi erőfeszítéseket igénylő szemantikai folyamat, akkor a jó minőségű bibliográfiai információkra, és következésképpen a bibliográfusokra még sokáig szükség lesz.

(Viszocsekné Péteri Éva)
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04/267
OLTMANS, Erik: Legal deposit of digital materials = 
LIBER Q. 13.V0I. 2003. 1/4.no. 281-289.p.

A digitális dokumentumok kötelespéldányainak ke
zelése a holland nemzeti könyvtárban

Elektronikus dokumentum; Kötelespéldány; Megőr
zés; Munkafolyamat; Nemzeti könyvtár; Szolgáltatá
sok

A holland Királyi Könyvtár (Koninklijke Bib- liotheek, KB) 1994-től fogad kötelespéldányként elektronikus dokumentumokat, és 1995 óta folytat együttműködési tárgyalásokat a kiadókkal. A Holland Kiadók Egyesületével 1999-ben írtak alá megállapodást arról, hogy a kiadók az elektronikus kiadványokat letétbe helyezik a KB-ban. A megállapodás az offline és az online kiadványokra egyaránt vonatkozik, és korlátozott hozzáférést (helybeni megtekintést) határozott meg. (Folyamatban van egy új üzleti modell kidolgozása.)A letéti rendszer tökéletesítésére indult a DNEP (Deposit for Netherlands Electronic Publications) projekt 1999-ben. Ennek keretében meghatározták egy szabványokon alapuló (ISO Reference OAIS), hosszú távú, méretezhető, bővíthető és rugalmas számítógépes rendszer követelményeit, majd egy európai tender során 2000-ben az IBM The Nether
lands -  Global Services rendszerének beszerzésére és két év alatti megvalósítására kötöttek szerződést. E két év alatt kialakították az elektronikus kiadványok kezelésének munkafolyamatait, és megtervezték a katalógus-interfészeket stb. A DIAS (Digital Information Archiving System) rendszer 12 TeraByte kapacitású, 500 TeraByte-ig bővíthető, a szolgáltatás neve e-Depot. Kialakítása hatalmas munkát rótt a feldolgozókra és az informatikusokra egyaránt.2003 elején az Elsevier, a Kluwer és az SDU kiadó megegyezett a KB-val elektronikus kiadványainak hosszú távú digitális archiválásáról; jelenleg a 2200

folyóirat cikkeinek betöltése zajlik metaadataikkal egyetemben.Az e-Depot kezelni tudja az e-kiadványok különböző verzióit. Ügy döntöttek, hogy a párhuzamos (digitálisan és nyomtatott formában is megjelenő) kiadások esetén csak a digitális változatot dolgozzák fel, és csökkentik a manuálisan feldolgozott hordozókon őrzött digitális kiadványok mennyiségét.Az e-Depot funkciója a tárolás és a digitális állományvédelem. A technikai infrastruktúra a következő feladatokat látja el: e-kiadványok fogadása és előzetes feldolgozása, azonosítók generálása és feloldása, a kiadványok keresése, a használók azonosítása, hitelesítése stb. Az e-Depot offline és online dokumentumokat egyaránt fogad. Az előbbieket manuálisan installálják a szükséges szoftverrel együtt, majd a fájlokat egy ún. referensz-munkaál- lomásra (Reference Workstation, RWS) másolják át, illetve a tartalmat képi formában őrzik (az operációs rendszert is beleértve). A manuális bibliográfiai leírás elkészítése után a képet betöltik az e-Depotba, a használó számára pedig a képet visszakeresik, és egy RSW-re installálják. Az online kiadványok mágnesszalagon vagy ftp segítségével érkeznek be a KB-ba, mindkét esetben egy elektronikus postahivatalba. A tartalmat meghatározott szempontok szerint ellenőrzik, és hiba esetén egy hibajavító adatbázisba (BÉR) továbbítják. (Pillanatnyilag ez az egyetlen teendő, amit kézzel végeznek.) Ha a tartalommal minden rendben van, a tartalmat és a metaadatokat összeapcsolják egy ún. Publisher Submission Package (PSP)-ben, és a DIAS rendszer ún. batch builder részében feldolgozzák, azaz a kiadók által készített bibliográfiai leírásokat a KB formátumába (Dublin Core-szerű XML) konvertálják, és hozzáteszik a nemzeti bibliográfiai azonosító számot. A tartalmat az e-Depot- ban, a metaadatokat a KB katalógusában tárolják. A használó lekérdezheti a katalógust, és előhívhatja a kiadványok teljes szövegét (kiadói korlátozás esetén az azonosítást és a hitelesítést követően).
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A hosszú távú megőrzés és az állandó elérhetőség érdekében a NEDLIB projekt irányelveit (Guidelines for setting up a deposit system for electronic publications), valamint a négyrétegű (adatformátum, megtekintés, operációs rendszer, fizikai reprezentáció) PLM-modellt (Preservation Layer Models) és annak alkalmazását (Viewpath), valamint a Safe Place archiválási környezetet használják.A KB és az IBM közös fejlesztése az LTP Preservation Manager, amely az összes fájltípus esetében meg tudja oldani tárolt formátumok nyomon követését, a műszaki metaadatok kezelését és annak jelzését, ha valamelyik dokumentum olvashatósága a hardver vagy a szoftver elavulása miatt veszélyben van, és ezért konverzióra, migrációra vagy emulációra szorul. A megoldás prototípusát Universal Virtual Computernek (UVC) hívják. Ezen a területen még sok kutatásra és fejlesztésre, a legkülönbözőbb intézmény-típusok együttműködésére van szükség.
04/268

(Hegyközi Ilona)

ROOS, Annikki: FinnOA levittää Open Access- 
tietoisuutta Suomessa = Signum. 2004. 1.no. 4-5.p. 
Bibliogr.

Az Open Access folyóiratok lehetőségei Finnor
szágban

A referátum tartalmazza Eija Poteri cikkének infor
mációit is (Signum, 2004/1. 6 -8 .p.)

Elektronikus folyóirat; HozzáférhetőségA skandináv országokból összegyűlt könyvtárosok és tudományos kutatók 2004 januárjában Helsinkiben tanácskoztak az elektronikus, szabadon hozzáférhető (OA) folyóiratok bevezetésének elvi és technikai kérdéseiről. Finnországban 2003 eleje óta a FinnOA elnevezésű munkacsoport foglalkozik a nevezett kiadványok előkészítésével és az OA tevékenységi modell megismertetésével.

A munkacsoport vezetője előadta, hogy a teljes szövegű cikkeket tartalmazó Elektra adatbázis, amelynek tartalma az Arto folyóirat-adatbázison keresztül érhető el, potenciális alapja lehet az OA-folyó- iratoknak. Nehézséget jelent azonban, hogy az Arto adatbázisba kaláka-alapon, túlmunkában indexelik a lapokat, és ez azt jelenti, hogy az OA-folyóirato- kat csak költségtámogatás esetén tudják vállalni. A másik kérdés pedig az, hogy a tudományos folyóiratok mennyire mutatnak hajlandóságot az átállásra, számukra ugyanis nélkülözhetetlen az előfizetésekből befolyt pénz, mivel ennek alapján kapják jelenleg az állami támogatást. Meg kell tehát változtatni az állami támogatás alapelveit, oly módon, hogy a hálózathasználat legyen a mérce. Másrészt mivel maga a kutató vagy a háttérintézménye fizeti a tanulmány hálóra kerülési költségét, ezt már a kutatási projekt támogatásának a megpályázásakor figyelembe kell venni, a támogatónak pedig magát a kiadást is a projekt lényeges részének kell tekintenie, és arra külön összeget kell jóváhagynia.A skandináv országok miniszteri tanácsa finanszírozza azt a kutatást, amely arra irányul, hogyan tehetnék jobban láthatóvá ezek az országok tudományos eredményeiket. Ugyanakkor azt is fontosnak tartják, hogy a szóban forgó nyelvek továbbra is megmaradjanak a tudomány nyelvének, legalábbis a humán és társadalomtudományok területén. Folyamatban van egy közös skandináv humán és társadalomtudományi portál kialakítása: itt a nemzeti nyelveken megjelent cikkekhez angol nyelvű rezümék csatlakoznak.A konferencia döntő fontosságúnak tartja, hogy a minőségi kontrol az OA-folyóiratoknál is megmaradjon, azaz ne legyen elegendő szempont a felvételre, hogy a szerző megfizeti a közlési díjat.
(Sz. Nagy Lajos)

Lásd még 18.9, 190-191, 223, 268, 277
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04/269
TAOLE, Nthabiseng: Use and application of ICTs in 
education and information provision in Africa: a gate
way to quality resources = Inf.Dev. 19.vol. 2003. 4.no. 
289-294.p. Bibliogr.

Az információtechnológia használata az oktatás
ban és az információellátásban: web-zsilip afrikai 
forrásokhoz

Honlap; Információtechnológia; Oktatás -számító
géppelA cikk beszámol a „The Use and Application of ICTs in Education and Information Provision in Africa” (Információs és kommunikációs technológia alkalmazása az oktatásban és információellátásban Afrikában, UAICT-Africa) c. internetes zsilip létrehozásáról. E projectben a SADC (Southern African Development Community) régió kilenc egyetemének információs szakemberei vesznek részt. Bemutatja, hogy ezzel a tárgyköri zsilippel hogyan hoztak létre egy kereshető' internetes adatbázist az afrikai oktatásügyben és információellátásban használt információs technológiákról. Ismerteti a zsilip szakterületi lefedettségét, megcélzott használói körét és a jó minőségű teljes szövegű források kiválasztásának technikáit. Végül megvizsgálja az együttműködésből következő lehetőségeket és kihívásokat.

KönyvtárépíCés,
berendezés

04/270
HALL, Richard B.: Libris DESIGN and financing public 
library buildings = Bottom Line. 17.vol. 2004. 1.no. 
20-27.p.

A Libris DESIGN szoftver és a közkönyvtári épüle
tek tervezése

Költségelemzés; Könyvtárépület -közművelődési; 
SzoftverA közművelődési könyvtárak építési költségeinek megbecsülése nehéz, de rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyek segítenek az építési költségvetés kialakításában. A vonatkozó könyveken és a Library Journal éves könyvtárépítészeti számain kívül ma már számítógépes szoftverek is segíthetnek a költségek kiszámításában. A költségek megbecsülése mindig is lényeges volt, de az emelkedő árak és a változó finanszírozási források miatt manapság még fontosabbá vált az ilyen projektek költségeinek minél pontosabb előrejelzése.

(Autoref.)

(Autoref.)
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04/271
DIMENSTEIN, Catherine: Executing a library move. A 
planned approach to moving your library = Inf.Outlook.
8.V0I. 2004. 1.no. 37-38., 41-42.p.

Könyvtárköltöztetés -  tervszerűen

Költözés; Tervezés; Üzemi szakkönyvtárA könyvtárköltöztetés előzetes tervezést, átgondolt ütemezést igényel. Még ezt megelőzően tisztázni kell, hogy ki fedezi a költségeket, milyen segítségre (fizikai munka, csomagolás stb.) lehet számítani, hogyan kell kezdeményezni a hálózati és távközlési kapcsolatok áthelyezését.Néhány tipp a költözésben nagy gyakorlatot szerzett szerzőtől: mindenképpen ismertessük meg a tervezőt a könyvtár működésének lényegével (általában nem tudják például, hogy a könyvek nehezek, a polcok között tolószéknek is el kell férnie, vagy hogy az állomány gyarapodik); ragadjuk meg az alkalmat és szükség esetén változtassunk a terek beosztásán, a bútorok és polcok elrendezésén (koc- káspapír-módszer!); a használók helyzetébe belegondolva tervezzük meg az állomány elrendezését; a bútorok mellett ne feledkezzünk meg a konnektorok, csatlakozók, fűtési és egyéb szerelvények célszerű elhelyezéséről sem.A használókat mindig időben tájékoztassuk a legkülönbözőbb csatornákon: mi vár rájuk, mire számíthatnak a közeljövőben. Elkerülhetetlen, hogy szolgáltatást ne szüneteltessük, de ebben az időben is fenntarthatjuk az elektronikus referenszet és -  a szerver költöztetését leszámítva -  online forrásokat is használatba tudunk adni.A fenntartóknak nem árt tudniuk, hogy egy könyvtárat összecsomagolni nem ugyanaz, mint, mondjuk, egy irodát. Ha van rá idő és telik rá, igénybe vehetünk professzionális költöztető céget, de nagyon jól beváltak erre a munkára a könyvtároshallgatók is.A polcokon lévő anyag mennyisége alapján számítsuk ki, hány ládára lesz szükségünk. A megfelelő lá

dák birtokában határozzuk el, hogy az állományt milyen részekre bontjuk (pl. referenszművek, kölcsönözhető könyvek, időszaki kiadványok, AV anyag, irattár stb.), ezeket lássuk el betűjelzéssel, amely a ládára kerül, a berakodáskor adott sorszámokkal egyetemben. A könyveket úgy helyezzük el a ládákban fordított sorrendben elindulva, hogy kirakodáskor a helyes sorrendben egyenesen a polcra tehessük őket. Ha jól rakodtunk be, a kirakodás is egyszerű lesz: a legmagasabb sorszámú ládával kell kezdeni a munkát. Amennyire lehet, kerüljük a cipekedést!A számítógépek szállításakor nagyon óvatosan járjunk el, a kábelekre külön figyeljünk! Beköltözés előtt járjunk körbe a helyiségekben és jól nézzünk körül! Segítsük a polcokat újra összeszerelők munkáját, széles ragasztócsíkokkal jelöljük ki a bútorok helyét!Amikor minden a helyére került, tartsunk egy jó hangulatú nyílt napot, mutassuk be a könyvtárat minden érdeklődőnek, a könyvtár fenntartójának vezető munkatársait is beleértve. Erre az alkalomra frissítsük fel szóróanyagainkat! Ne csüggedjünk, ha a költözés miatt átmenetileg visszaesik a forgalom!
(Hegyközi Ilona)

Számítógép-szoftver

Lásd 270

Elektronikus
könyvtár

04/272
BONNELLY, Claude: The Canadian Initiative on Digital 
Libraries = New Rev.Inf.Netw. 9.vol. 2003.101—112.p.
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A Kanadai Digitális Könyvtári Kezdeményezés, a 
CIDL

Digitalizálás; Elektronikus könyvtár; Koordináció 
-belföldiA Kanadai Digitális Könyvtári Kezdeményezés (Canadian Initiative on Digital Libraries, CIDL, www.nlc-bnc.ca/cidl) 1997-ben indult a Library and Archives Canada (azaz a kanadai nemzeti könyvtár, amely az országos levéltárral való összevonása után kapta ezt a nevet) keretében. A CIDL egyesületi formában működik, 60 tagot számlál, főként, de nem kizárólag egyetemi könyvtárak vesznek részt a munkájában.Tevékenysége és projektjei három fő célhoz kapcsolódnak, ezek a következők: információterjesztés és képzés, szabványosítás és a bevált gyakorlat alkalmazása, valamint a tevékenységek koordinálása az átfedések elkerülése érdekében.A tagokkal való kommunikáció fő helye a CIDL weblapja és elektronikus híradója (CIDL News), továbbá a rendszeresen tartott nyilvános ülések, amelyeket ajánlásokat fogalmaznak meg. A CIDL költségvetéséből arra is fordítanak, hogy a tagok munkatársainak konferenciai és tanfolyami részvételét támogassák. A CIDL működteti a kanadai digitalizálási munkálatok kereshető kataszterét is (Inventory of Canadian Digital Initiatives, www.nlc-bnc.ca/initiatives/erella.htm), amely 245 intézmény 270-nél több projektjét tartja nyilván önkéntes bejelentések alapján.A szabványosítás és a bevált gyakorlat elterjesztése terén a CIDL együttműködik a nemzeti könyvtárral, és linkgyűjteményt működtet, amely hasznos eszközökhöz és iránymutató dokumentumokhoz vezet el. Most van kialakulóban partneri együttműködése az OCLC-vel közös digitalizálási és állományvédelmi műhelymunka megszervezése céljából.Az Inventory munkálatainak eredményeként a digitalizálási munkálatok koordinációjának egy része

is megvalósul. Emellett a CIDL tárgyalásokat folytat a fenntartható finanszírozás megteremtése érdekében, elsősorban a Kanadai Örökség Minisztériummal. A CIDL közreműködésével alakították ki a Cultural Content Online (CCO) finanszírozási programot, amely azokat a projekteket támogatja, amelyek megfelelnek a szigorú irányelveknek és szabványos megoldásokat alkalmaznak.A „tömeges” digitalizálás terén három nagyszabású projekt zajlik: L  az egyetemi és tudományos könyvtárakban folyó kísérleti programokból indult az Electronic Theses and Dissertations (ETD) projekt, amelynek egyik alprogramja a Theses Canada a nemzeti könyvtárban zajlik; 2. a Canadian news
papers online program országos stratégiát dolgoz ki a hírlapok megőrzése és hozzáférhetővé tétele érdekében, széles körű együttműködésben más szektorok képviselőivel; 3. helytörténeti-helyismereti és regionális vonatkozású az Our Roots/Nos racines projekt, amely felerészben tartalmaz angol és francia nyelvű, mind nyilvánosan hozzáférhető, mind szerzői jogi védelem alá tartozó dokumentumokat (www.ourroots.ca és www.nosracines.ca).Az Our Roots/Nos racines projekt keretében 2001-2002- ben 1500 könyvet (300 ezer oldalt), 2002-2003- ban kétezer könyvet (400 ezer oldalt) és nagy mennyiségű oktatási anyagot, 2003-2004-ben további kétezer könyvet digitalizáltak a kanadai helyi és regionális kulturális örökség köréből. A projektbe a könyvtárak, múzeumok, levéltárak szakemberei, tanárok, információtechnológiai szakemberek és az egyes települések is bekapcsolódtak. A projektet két intézmény vezeti (University of Calgary, Université Laval, Québec City), A digitalizálási munkálatokat és a metaadatok előállítását e két intézményhez csatlakozva további egyetemi könyvtárak végzik. A további fő partnerek a nemzeti könyvtár, a legkülönbözőbb típusú nagykönyvtárak, levéltárak, kutatóintézetek és szolgáltató vállalatok. A tevékenységeket különböző bizottságok fogják össze
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(szerkesztő, webes fejlesztési, koordinációs és projektmenedzsment bizottság).A célközönséget az iskolai tanulók, a nagyközönség, az élethosszig tartó tanulásban résztvevők, a települések lakói, a családok, a történeti és családfakutató társaságok, kutatók, a felsőoktatásban működő oktatók és hallgatók alkotják. Visszajelzéseik biztatóak a projekt hasznosságát illetően.A CIDL több éves tevékenységét és működését értékelő nyilvános ülésen 2002-ben elhatározták, hogy nagyobb súlyt helyeznek a nagyszabású projektekre, a finanszírozási feltételek előteremtésére, a fenntarthatóság és interoperabilitás problémáinak megoldására és a partnerekkel való információcsere fejlesztésére. A fejlesztési irányokat a tagintézmények véleménye alapján határozzák meg, továbbá megvizsgálják, hogy a CIDL-nek milyen modell szerint illeszkedne célszerűen a nemzeti könyvtár szervezetébe.
(Hegyközi Ilona)

04/273
FREEDMAN, Maurice J.: Continuity and change for 
U.S. libraries in the digital age: how U.S. public and 
academic libraries are confronting the challenge of the 
digital library = Inf.Serv.Use. 23.vol. 2003. 4.no. 
211—226-p. Bibliogr. 8 tétel.

Folyamatosság és változások az amerikai könyvtá
rakban a digitális korban: hogyan viszonyulnak a 
digitális könyvtár kihívásához a közművelődési és 
egyetemi könyvtárak?

Digitalizálás; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
könyvtár; Gépi könyvtári hálózat; Közművelődési 
könyvtárA New York államban működő Westchester Library Systems (WLS) igazgatója átfogó tanulmányában a könyvtári tevékenység folyamatosságát, a digitális technika vívmányaiból adódó változások hatását és az alkalmazások jellemzőit vizsgálja rész

letesen, saját intézményének szentelve a legnagyobb teret.A WLS egy olyan együttműködési rendszer, amelyet New York Állam hozott létre 38 önálló közkönyvtárból 874 ezer lakos ellátására. Központi finanszírozású ugyan, de Westchester megye önkormányzatától is jelentős támogatásban részesül (ez húsz esztendő alatt évi 42 ezerről 940 ezer dollárra emelkedett). A cél az, hogy jobb szolgáltatásokat biztosítsanak jóval takarékosabb és hatékonyabb módon. A tagkönyvtárak fizetnek ugyan a technikai szolgáltatásokért, de a teljes költséget állami, önkormányzati és pályázati forrásokból fedezik.Az új technika alkalmazása három területen bizonyult eredményesnek: az integrált online és tele- Ttommunikációs rendszer (Dynix), a katalogizálás és az adatbázis-fejlesztés, valamint a licensz-tárgya- lások terén.A költségvetési források koncentrálása révén széles választékot nyújtanak pl. a kereskedelmi adatbázisok (3000 újság és magazin, kereskedelmi és orvosi adattárak stb.) előfizetésével. Közös online katalógusukban 800 ezer címet (könyvet, hangzó- és videó-anyagokat stb.) tesznek hozzáférhetővé közel négymillió példányban. A könyvtárak anyagát bárhol online előjegyezhetik az olvasók, és a kért művet a megjelölt könyvtárba szállítják 2-3 napon belül. Az előjegyzések száma két év alatt 1000%-kal nőtt, és olyan műveket is kikölcsönöztek, amelyeket évek óta soha. (Részletesebben a http://www. westchesterlibraries.org/ címen.)A digitális állomány kiépítése során megtanulták, hogy egy nagy gyűjtemény sokkal értékesebb sok kicsinél, hogy az új technika és a kooperáció együttesen vezet az intenzívebb állomány-használathoz, és hogy a régimódi együttműködés a siker egyik titka.Nem igazolódtak azok a félelmek sem, hogy az elektronikus korszakban a látogatók száma csökkenni fog, sőt: országos szinten megduplázódott (1990 és 1998 között), a kölcsönzés száma 2%-kal,
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az egy főre eső kölcsönzött tételek száma pedig 20%-kal nőtt!A digitális könyvtár-fejlesztéssel kapcsolatos helyi kezdeményezések ismertetése után a nagy északamerikai egyetemi könyvtárak programjait ismerteti (University of Arizona, Rutgers University, University of California, Berkeley és University of California, Santa Barbara), majd a fontosabb digitalizálási projektekre és kezdeményezésekre (MUSE(r), JSTOR, SPARC, Colorado Digitalization Project) is kitér, végül a digitális tartalom karbantartásának kritikus mozzanataira hívja fel a figyelmet.
(Murányi Lajos)

04/274
HAN, Lifeng -  GOULDING, Anne: Information and ref
erence services in the digital library = Inf.Serv.Use. 23. 
vol. 2003. 4.no. 251-262.p. Bibliogr. 35 tétel.

Információs és referensz-szoigáltatások a digitális 
könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Elektronikus könyvtár; Könyvtá
ros - felsőfokú; ReferenszA könyvtári szolgáltatások egyik legfontosabbika a tájékoztató szolgálat, vagy referensz-szolgáltatás. Azon az alapon, hogy az automatizált digitális könyvtári technológia egyre több információkeresési problémát megold és megváltoztatja a használói szolgáltatásokat, a szerzők a használók körét egy háromszintű rendszerben helyezik el.A referensz-szoigáltatások mint a szolgáltatások legfontosabb összetevői, éppúgy mint a könyvtárak maguk is, folyamatosan fejlődnek. A személyes kapcsolat a könyvtáros és az olvasók között mindig fontos része volt a könyvtári tevékenységnek.Most, hogy a könyvtárak digitális könyvtárakká válnak, a könyvtárosoknak át kell gondolniuk, hogy szolgáltatásaikat hogyan illesszék az új körülményekhez és az új információs szükségletekhez. Bár a felmérések szerint drasztikusan csökken a refe-

rensz-kérdések száma, a kutatók mégis egyetértenek abban, hogy a referensz-szolgáltatásokra, a használók képzésére a digitális könyvtárakban is szükség van.A kérdés felvetése sok izgalmat okoz. Világos, hogy a téma nem szűkíthető le egyszerűen a kérdés-válasz fogalmára. Ahhoz, hogy a könyvtáros valóban az olvasó által keresett információval láthassa el a használót, nem árt ismernie a kérdés hátterét: miért keres az olvasó valamit. A szolgáltatásnak legalább annyira elébe kellene mennie az olvasói igényeknek, mint amennyire ki kell szolgálnia azokat.A szerzők az új környezet követelményeinek megfelelő használói információs szükségletek alapján mutatják be azt a modellt, hogyan képzelik a refe- rensz-szolgáltatásokat a digitális könyvtárban. Felmerül a kérdés, miért is kell a digitális könyvtárakat integrálni a könyvtári szolgáltatások rendszerébe. Egyrészt azért, mert tény, hogy az automatizált digitális könyvtár sajátos eszközeivel egyre több információszükségletet tud kielégíteni, s e miatt drámaian átalakítja a hagyományos referensz-tevé- kenységet. Ez azonban nem jelenti, hogy helyettesítené is azt. Másrészt, köztudott, hogy a könyvtári munka szolgáltatás-orientált. A könyvtár fejlődését mindenkor a használói igények határozzák meg. Napjainkban a távoktatás, az e-tanulás virágzik. Ezt figyelembe véve a könyvtár akkor felel meg az elvárásoknak, ha ezeket a tevékenységi formákat segíti. A társadalmi környezet napjainkban a használóközpontú, az önálló tanulást, az önálló információkeresést lehetővé tevő keresési stratégiák kialakítását várja a könyvtártól. Persze közben az emberi segítség, vagyis a könyvtáros is része marad a rendszernek.A használók információszükséglete komplex, állandóan fejlődő, s minden igényt színesít a kérdező személyisége, kifejezésmódja, egyénisége.A cikk szerzői a használó igényeket és az ezeket kielégítő szolgáltatásokat három szintre osztják.
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Az első szint az általános, csaknem minden könyvtárhasználó számára szükséges információk köre. Ezen a szinten a digitális könyvtárban könnyen hozzáférhető felülettel kell találkoznia az olvasónak, amely széles rétegek információigényeit veszi figyelembe, azaz mindenkihez szól (one-to-all). A könyvtáros szerepe a folyamatban aktív, de ez főként a háttérben történik: megfogalmazza és a gép számára értelmezhető formába önti az olvasói várható igényeket.A második szinten a könyvtárosok, információs szakemberek használói képzéseket tartanak, ahol megtanítják az érdeklődőket, hogy egyedül is meg tudják keresni kérdéseikre a választ. Ebben az esetben a használókat érdeklődés, információigény szerint rendezett csoportként kezeljük (one-to- group). A könyvtáros szerepe itt is aktív, részben háttérmunka, részben személyes.A harmadik szinten a könyvtáros tájékoztatópultnál várja a különböző formában érkező olvasói kérdéseket, s személyes segítséget ad megválaszolásukra. (one-to-one). Ez a legidőigényesebb, az első szint a pedig a leggazdaságosabb szolgáltatás.A három szint kapcsolatban áll egymással. A digitális könyvtárakban egyre inkább előtérbe kerül a használók önálló információkeresése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs szükségük a referensz- könyvtárosra.Hogyan segíti a digitális könyvtár az információ- szükséglet különböző szintjeinek kielégítését? Az első szinten alapvető szerepe van a portálnak, ami összekötő elem a technológiai megoldások és az információkeresés között. A hatékony portál nagymértékben segíti használóit a könyvtári források és szolgáltatások elérésében. Külső és belső tényezők is ösztönzik a könyvtárakat a fejlesztésre: mint a gombamód szaporodó kereskedelmi portálok, amelyek kényelmesebb elérést biztosítanak, illetve az elektronikus adatbázisok, az e-folyóiratok, a web- alapú információk növekvő mennyisége. Ezek szinte ellepik az olvasókat, akik segítségre szorulnak abban, hogy a növekvő információforrások tömegé

ben rátaláljanak a nekik szükségesre. Ráadásul jelszókat kellene megjegyezniük. Az ő igényük pedig az lenne, hogy minél egyszerűbben hozzáférjenek az általuk keresett dokumentum teljes szövegéhez.A könyvtárosoknak is igyekezniük kell tehát, hogy könnyen, kényelmesen elérhető hozzáférést biztosítsanak, természetesen nem feladva az információ szállításának azt a szakszerű és minőségi módját, ami csak az ő sajátjuk Ha erre nem lesznek képesek a használók (kutatók, diákok), akkor egyszerűen kikerülik a könyvtárakat.Az első szintű használói igényt olyan portál elégíti ki legjobban, amelyik a legoptimálisabb hozzáférést biztosítja a gyűjteményhez és a szolgáltatásokhoz.Mivel az információs eszközök gyorsabban fejlődnek, mint ahogy azt a használók maguktól követni tudnák, a digitális könyvtárban is nélkülözhetetlen az emberi segítség. Bár a használóképzés és a közvetlen kérdésfeltevés a hagyományos könyvtári szolgáltatás jellemzője, továbbra is szükségesek a digitális könyvtárban is. Persze ez a kérdésfeltevés történhet a modern technikai eszközök felhasználásával (email, telefon, web-formátum). A lényeg, hogy minden olvasó számára biztosítsuk a szolgáltatások elérését. Figyelni kell arra is, nehogy a digitális szakadék kirekesszen bizonyos rétegeket. Mostanában egyre inkább előkerül egy új szolgáltatás, a virtuális referensz, és benne a referensz-könyv- táros szerepe. Tény, hogy a könnyen használható digitális könyvtárak képessé teszik a használókat az önálló információkeresésre, de ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség a könyvtáros munkájára, csak a szerepe változik. A személyes kapcsolat helyett a háttérmunka jelentősége fog megnőni: a megfelelő keresőkérdések, portálok tervezése, az olvasói szokások és szükségletek felmérése, s a szolgáltatásoknak ehhez való illesztése lesz a fő feladatuk.A digitális referensz-szolgáltatás csak az egyik lehetséges módja a referensz-szolgálatnak. Az 1980- as évek közepén jelent meg, folyamatosan fejlődik.
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Nagy előnye, hogy segítségével idő és távolsági korlátok nélkül elérhetik az olvasók referensz-szolgál- tatást. Szakértőkben az is felmerül, nincs-e eltúlozva a digitális referensz jelentősége, s hangsúlyozzák, hogy ennek a formának is megvannak a hátrányai. Néhányan attól is félnek, hogy a könyvtárosi munka megbecsülése csökken, s pusztán „call- center” alkalmazottat látnak a könyvtárosokban.A fő kérdés, hogy a digitális referensz a könyvtári munka szerves részévé váljék. Ennek érdekében olyan használói tanulmányokon alapuló és válogatott minőségi információforrásokat tartalmazó, információs szakemberek által szerkesztett portálokat kell tervezni, amelyek legjobban segítik a használók önálló információkeresését. Továbbá különféle képzési programokon meg kell tanítani az olvasókat arra, hogy hatékonyan tudjanak élni a digitális referensz adta lehetőségekkel, de e mellett szükség esetén biztosítani kell a személyes segítséget, felhasználva ebben a modern technikai eszközöket, az új technológiát integrálva a már meglevő rendszerbe.A digitális könyvtár ideális tájékoztató szolgálatának modellje egy intelligens digitális könyvtári rendszer, amely párosul a magasan képzett és hatékony személyes könyvtárosi segítséggel.
(Dr. Szénászky Mária)

04/275
HALL, Susan -  HOOVER, Lona -  WOLVERTON, Rob
ert E.Jr.: Publishing electronic theses and disserta
tions: reconfiguring library services = Tech.Serv.Q. 21. 
vol. 2003. 2.no. 63-70.p. Bibliogr.

A munkafolyamatok átalakítása elektronikus szak- 
dolgozatok és disszertációk szolgáltatásához

Disszertáció; Egyetemi könyvtár; Elektronikus 
könyvtár; Szolgáltatások[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y . 13904]

Miközben a tudományos könyvtárak a szakdolgozatok és disszertációk digitális tárolásának lehetőségeit vizsgálják, több szolgáltatási kérdés is felmerül. Az első probléma a megfelelő személyzet hiánya. A szakdolgozatokkal és disszertációkkal kapcsolatban a könyvtár szerepe változik: a hagyományos köttetésen, katalogizáláson és raktározáson túl új igényeknek kell megfelelnie. Néhány esetben az egyetemi karok, posztgraduális iskolák és egyetemi könyvtárak átalakítják munkafolyamataikat a disszertációk elektronikus kezelése érdekében. A szerzők a következő szempontok alapján vizsgálják meg ezeket programokat: a könyvtár szerepe az elektronikus szolgáltatásokban, a publikált elektronikus dokumentumok száma, webhely-információk, a távoktatásban részt vevő hallgatók számára nyújtott szolgáltatások színvonala.
(Autoref. alapján)

04/276
NOVÁ, Hana: Kniznice a elektronické informacné 
zdroje = ITIib. 2003. 3.no. 4 -6 .p. Bibliogr.

Könyvtárak ás elektronikus információforrások

Adatbázis; Elektronikus könyvtár; Gépi folyóiratke
zelés; Időszaki kiadványAz elmúlt 10-15 évben a hagyományos könyvtári tevékenységekben bekövetkezett változások az internet elterjedésével, az elektronikus publikálás, információközvetítés és -hozzáférés lehetőségeivel függnek össze.Ahhoz, hogy a könyvtárak megőrizhessék fontosságukat és szerepüket a kiadók és a használók közötti közvetítésben, nagyon gyorsan kellett alkalmazkodniuk az új jelenségekhez. Minden könyvtári munkafolyamatban (beszerzés, katalogizálás, olvasószolgálat) szinte egyszerre következett be a változtatás forradalmi szükségszerűsége. A korszerű technológiai eszközök ugyanakkor nem csekély anyagi vonzattal járnak, az elektronikus források elérése a technikai kihívások követését is jelenti.
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Szakfolyóiratok. Az információtechnológiai változások legelőször a szakfolyóiratok publikálását érintették. Itt a ‘90-es évek második felétől két tendencia alakult ki. Az egyikben, amely a mai napig jellemzően folytatódik, az elektronikus verzió megőrzi a nyomtatott dokumentum sajátosságait.A másik szerint az elektronikus publikálás joga kizárólag a szerzők kezében van, a kereskedelmi kiadók közvetítése nélkül. Ez az irány azonban csak szőkébb akadémiai körökben és kisebb tudományos közösségekben terjedt el. A kiadók szerepe változatlanul jelentős és meghatározó maradt, mivel a hozzáférés új lehetőségével élve a nyomtatott periodikum mellett az online verziót is elérhetővé teszi.A kiadók aktívan nekiláttak kiadványaik retrospektív digitalizálásához is. Az Elsevier például egész tevékenységének digitalizálásán dolgozik. Kérdés persze, hogy van-e értelme, hiszen bizonyos szakterületeken az információ gyorsan elavul. A nyomtatott dokumentumok digitalizálási költségeit a kiadók természetesen megtéríttetik valakivel, általában a végső felhasználókkal, az olvasókkal és a könyvtárakkal. Az áremelkedések ördögi körében tehát, ha a könyvtárak lemondják a megfizethetetlen időszaki kiadványokat, azzal újabb áremelést generálnak.Az amerikai Electronic Publishing Services szerint a folyóiratok árai 1986-2001 között 215%-kal emelkedtek, a megvásárolt címek száma pedig 5,1%-kal csökkent.1999-2003 között az áremelkedések a különböző szakterületeken 41-65% között mozogtak. Az elektronikus folyóiratok nagyon gyorsan fontos szerepre tettek szert a dokumentumtípusok között. Az ISSN adatbázis nyilvántartásában jelenleg 20.165 elektronikus folyóirat címe szerepel.Az önálló kiadók vagy csak elektronikus folyóiratukhoz, vagy teljes szolgáltatásaikhoz biztosítják a hozzáférést. A kiadói adatbázisokban a tartalom- jegyzék szolgáltatás és az összefoglalók (abstracts) hozzáférése általában ingyenes.

Mások adatbázisközpontokba szerveződve, forgalmazókon vagy cégeken keresztül többnyire exkluzív szerződés keretében biztosítanak központi hozzáférést a különböző kiadók elektronikus címeihez (EBSCO, Pro-Quest, SwetsNet, OCLC).Az adatbázisok a tartalmuk alapján elsődleges vagy másodlagos anyagokat tárolnak. Az elsődleges adatbázisokban közvetlenül elérhető a cikk teljes szövege (HTML vagy PDF formátumban). A másodlagos adatbázisok bibliográfiai adatokat és tartalmi összefoglalókat közvetítenek, de referensz forrásokat is tartalmazhatnak (enciklopédiák, szótárak, pl. Ebrary: www.ebrary.com).Az elsődleges és másodlagos források gyakran keverednek, újabban élő internet forrásokra való hivatkozásokkal is kiegészülnek.
Licencek. Konkrét információforrás vásárlásának szándékakor meg kell győződni arról, hogy bizonyos esetekben csupán a szoláltatás és nem az adatbázis megvásárlásáról van szó. A licenc feltételekről szóló megállapodást a könyvtárak a forgalmazókkal vagy a kiadókkal kötik.Az európai könyvtáraknak bele kell törődniük abba, hogy a licencszerződések az esetek többségében az amerikai jog alapján készülnek. A szerződés szövegének lefordítása a szerződést kötő nyelvére azonban természetes elvárás lehetne.
Konzorciumok. Az adatbázisok, mint információforrások a könyvtárak számára nem olcsó lehetőségek. Ezért a ‘90-es évektől kezdve könyvtári konzorciumok keletkeztek az adatbázisok közös használatára. A konzorcium terminus a £70-es évek elején az amerikai könyvtárakban jelent meg, együttműködés, kooperáció, koordináció értelemben. A konzorciumok száma az USÁ-ban ekkor a korábbi évtizedekhez képest ugrásszerűen megemelkedett. A legnagyobb és legismertebb amerikai konzorcium ma az OCLC (Online Computer Library Center) és a WLN (Washington Library Network).A konzorciumok működését, tapasztalatcseréjét támogató fórum az ICOLC (International Coalition of Library Consortia, Európában az e-ICOLC). Kb.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 3. 703

http://www.ebrary.com


150 konzorcium adatai és dokumentumai a http://www.library.yale.edu/consortia oldalon találhatóak.Európában jelenleg mintegy 30 konzorcium működik. Közülük több éve szilárdan őrzi pozícióját és szélesíti tevékenységi körét pl. a fin FinElib vagy a dán DEF.Az Open Society Institute és az elFL program mintegy 39 közép-, kelet- és dél-európai területű, valamint balti és dél-afrikai köztársaságot támogat, közöttük is alakultak konzorciumok az elmúlt években.

A könyvtári konzorciumok legfontosabb iránya az európai országhatárokon átívelő' kapcsolódás lehet (pl. GASCO -  Németország, Ausztria, Svájc, SELL -  Görögország, Spanyolország, Olaszország).Cseh és szlovák könyvtári környezetben a legismertebb működő projektek közé tartozik az EZB -  (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), amely valamennyi könyvtár elektronikus folyóiratához biztosít hozzáférést, és a JIB (Egységes Információs Portál), amely különböző információforrások teljes szövegű dokumentumait szolgáltatja.
(Prókai Margit)

Lásd még 179

Múzeumok,
levéltárak

Lásd 184,187
Kiadói tevékenység

04/277
ANDERMANN, Heike -  DEGKWITZ, Andreas: Neue 
Ansätze in der wissenschaftlichen Informationsver
sorgung. Ein Überblick über Initiativen und 
Unternehmungen auf dem Gebiet des elektronischen 
Publizierens = Bibliothek. 28.Jg. 2004. 1.no. 35—59.p. 
Bibliogr. lábjegyzetekben.

Res. angol és francia nyelven

Új kezdeményezések a tudományos információel
látásban. Áttekintés az elektronikus publikálás te
rületén történt kezdeményezésekről és vállalkozá
sokról

Elektronikus folyóirat; Elektronikus publikáció; Folyó
iratárak; Kutatás információellátása; Megőrzés; Pub
likálás -tudományos kiadványoké

A kutatás áttekinti és felméri az elektronikus publikálás helyzetét és fejlődését. Négy tevékenységi terület kezdeményezéseit és vállalkozásait mutatja be: „új üzleti modell” , „a tudományok önszerveződése” , „az együttműködés új formái” , és „költség- csökkentés együttműködéssel” . Kitér a lektorálás
704 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 3.

http://www.library.yale.edu/consortia


új formáira is a tudományos kommunikáció folyamatában.
(Autoref.)

04/278
OKERSON, Ann: Towards a vision of inexpensive 
scholarly journal publication = Libri. 53.vol. 2003. 3.no. 
186-193.p. Bibliogr. a jegyzetekben.

Az olcsó tudományos folyóiratkiadás víziója felé

si modell. Űjabb „e-print” szolgáltatások jöttek létre, elindult néhány olcsó vagy ingyenes alternatív tudományos e-folyóirat, kialakult a SPARC, a PLoS és a BOÁI kezdeményezés, majd legutóbb megjelentek az intézményi archívumok. E kezdeményezések többsége mögött technológiai újítások és szponzorok (tudományos társaságok, egyetemek, kormányok, alapítványok és hirdetési források) állnak -  közülük a legígéretesebb az Open Archive Initiative.
Elektronikus folyóirat; Folyóiratárak; Folyóiratkiadás; 
HozzáférhetőségTíz-tizenkét évvel ezelőtt a kutatók és könyvtárosok, legalábbis a természettudományok területén, arról ábrándoztak, hogy az elektronikus terjesztés révén maguk a szerzők fogják közreadni eredményeiket, mégpedig gyorsan és a kiadók közvetítése nélkül, a költséges szakfolyóiratok pedig irrelevánssá válnak és eltűnnek. Néhány dolog meg is valósult: ilyen Paul Ginsparg „e-print” rendszere, de a költséges folyóirat-kiadási rendszer fennmaradt. Ezt követően jelentek meg a grafikus böngészők: a Mosaic, a Netscape, majd az Internet Explorer, amelyek forradalmasították az internetet. A folyóirat-kiadók „vették a lapot” , és két-három év alatt kialakították az e-folyóiratokhoz való hozzáférés formáit egyéni és konzorciumi licencek keretében. Az árak viszont nem csökkentek, és a legnagyobb kiadók ugyanazok maradtak, legfeljebb kezdték magukba olvasztani a kisebbeket. Ma már minden jelentős folyóirat rendelkezik webes változattal. Az értékesítés jelenlegi gazdasági modellje egyszerű: ha a megrendelő nem tart igényt a nyomtatott változatra, 30%-os kedvezményt kap, ha mindkettőre igényt tart, akkor 10, 20 vagy 30% felárat kell fizetnie. Ez a gyarapítási költségvetésekre természetesen nagy terhet ró.A 90-es években sokan továbbra is hittek abban, hogy létrejöhet, sőt elkerülhetetlenül szükséges egy hatékonyabb és gazdaságosabb információterjeszté

A legutóbbi fejlemény, amely még nem teljesedett ki, a nyílt hozzáférés (egyelőre még magának a fogalomnak is több értelmezése van). A következők jellemzik: „nagy emberek” (Soros György és mások) támogatását nyerte el; a cikk és a folyóirat fennmaradására épül; a szerzőket állítja választás elé, hogy hol publikálnak; az új modellek a költségeket másképpen szeretnék előteremteni (akár a szerzők intézményeitől egyfajta tagsági díjként, vagy akár maguktól a szerzőktől); a tudományos intézmények és egyetemek archívumaik révén mint aggregátorok működnek; az ingyenesség kérdését egyelőre elnapolták, bár néhány kiadó bizonyos feltételek mellett ingyenesen vagy kedvezményesen szolgáltat, például a fejlődő országok számára; az olcsóbb infrastruktúra némileg mérsékelte a költségeket, és az előfizetési árakat; néhány szerző ingyenesen rendelkezésre bocsátja cikkeit intézménye honlapján vagy „e-print” szolgáltatás keretében.Felvetődött a kérdés, hogy hol a nyílt hozzáférés határa. Nem nyílt hozzáférésű sem az előfizetett, sem az egy idő után ingyenessé tett, sem az alacsony előfizetési díjú, sem a gazdag országoknak drágán és a szegény országoknak ingyenesen szolgáltatott folyóirat. Nem világos, hogy a költségek áthárítása méltányosabb és hatékonyabb rendszert eredményez-e. A hagyományos folyóirat-kiadásnál az alacsony színvonalú folyóiratok előbb-utóbb nem tudják fenntartani magukat, az ingyenességnél viszont nincs meg ez a szűrés.
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Az elkövetkező tíz évben több modell fog együtt élni, nehéz megjósolni, hogy a jövőben melyik válik majd uralkodóvá. A nyílt hozzáférési modell sikeressége a hozzáférés modellváltásában rejlik majd. A lektorálásra a minőség biztosítása érdekében az újabb megoldások esetében is szükség van, és a tudományos kiadásnak fennmarad a szerepe az akadémiai presztízs létrehozásában, értékelésében és megőrzésében. Kérdés viszont, hogy a nem hagyományos folyóiratok mikor és hogyan érnek el olyan presztízst, mint a hagyományosak.A felmerülő költségek szempontjából nézve a dolgot, vannak, akik megfelelő megoldásnak tartják, hogy a szerzők a webre tegyék, a keresőgépek pedig visszakeressék műveiket. A kutatók jelentős része szerint csak a színvonalas, lektorált folyóiratok kellően megbízhatóak, ezt az olvasók egyre inkább igénylik is. A nonprofit intézmények nem tudnak támogatást biztosítani, de a nyílt hozzáférési mozgalomnak, ha sikeres szeretne lenni, mindent meg kell tennie az intézményi támogatás biztosítása érdekében.Ami az egyéb lehetőségeket illeti, a legkézenfekvőbb megoldás a kormányzati támogatás lenne, a kutatáshoz hasonlóan. Ezzel kapcsolatban a szerző szkeptikus. Szerinte óvatos optimizmusra az ad okot, hogy a tudományos kommunikáció fenntartása sok érdekelt közös ügye. Átmeneti időszak következik, majd nagy változások várhatók, de tudni kell, hogy a nyílt hozzáférésnek is vannak költségei. A szereplőknek egyetértésre kell jutniuk és együtt kell működniük a változások érdekében. Fontos teendők: a kutatás és a kormányzat folyamatos tájékoztatása; az új folyóiratok támogatása új modellekkel -  tekintet nélkül kiadójukra; a viták hevének csillapítása; annak felismerése, hogy nagyon összetett kérdésekről van szó.
(Hegyközi Ilona)

Közművelődés
04/279
CAFFO, Rossella: La Carta di Parma per la diffusione 
della cultura europea sül Web = Boll.AIB. 43.vol. 2003.
4.no. 489-496.

A Pármai Charta az európai kultúra weben való 
terjesztéséért

Digitalizálás; Fejlesztési tervA MINERVA (Ministerial Network for Valorising Activities in Digitisation) projekt működésének fontos állomása volt az EU olasz elnöksége idején, 2003 novemberében Parmában tartott európai Minerva konferencia, melynek során 27 ország (a tagokon kívül a 10 leendő új tag, Oroszország és Izrael) delegációja megvitatta és elfogadta a nemzeti képviselők csoportja (15 országból 17 szakértő) által megfogalmazott Chartát. Ez 10 pontban foglalja össze a közös európai program lényegét: 1. az internet és az új technológiák intelligens használata; 2. hozzáférhetőség; 3. minőség; 4. szellemi tulajdon és magánszféra; 5. interoperabilitás és szabványok; 6. repertorizálás és többnyelvűség; 7. „benchmarking” ; 8. kapcsolatok a nemzeti és európai intézményekkel; 9. kiszélesítés és kooperáció; 10. a jövő perspektívái. Ezt követően a dokumentum vázolja a politikai és stratégiai hátteret, valamint a jelenlegi helyzetet. A Pármai Chartát megkapták a 2003. novemberi brüsszeli kulturális miniszteri értekezlet résztvevői.
(Mohor Jenő)

Lásd még 181

Lásd még 177, 195, 221
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Az ismertetett 
cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)Accad. Bibl.Ital. -  Accademie e Biblioteche d’Italia (IT)Am.Libr. -  American Libraries (US)Ann.Libr.Inf.Stud. -  Annals of Library Science and Documentation (IN)Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)Bibl.forum Bayern -  Bibliotheks-Forum Bayern (DE)Bibliografiá -  Bibliografiá (RU)Bibliothek -  Bibliothek. Forschung und Praxis (DE)Boll.AIB -  Bolletino AIB (IT)Bottom Line -  Bottom Line (US)BuB -  BuB Forum für Bibliothek und Information (DE)Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US)Coll.Res.Libr.News -  College and Research Libraries News (US)Ctenar -  CtenarDial. Bibi. -  Dialog mit Bibliotheken (DE)Documentaliste -  Documentaliste (FR)Educ.Inf. -  Education for Information (I)IFLA J . - I F L A  Journal (I)Inf.Dev. -  Information Development (I)Inf.Outlook -  Informaation Outlook (US)Inf.Serv.Use -  Information Services and Use (I)Information -  Information. Wissenschaft und Praxis (DE)Int.Inf.Libr.Rev. -  Internaational Information and Library Review (I)

ITlib. -  Informacné Technologie a Kniznice (SK)J.Acad.Librariansh. -  Journal o f Academic Librarianship (US)J.Am.Soc.Inf.Sci.Technol. -  Journal of the American Society for Information Science and Technology (US)J.Doc. -  Journal of Documentation (GB)J.Inf.Sci. -  Journal of Information Science (GB) Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)Kniznica -  Kniznica (SK)LIBER Q. -  LIBER Quarterly (I)Libr.Admin.Manage. -  Library Administration and Management (US)Libr.Arch.Sec. -  Library and Archival Security (US)Libr.J. -  Library Journal (US)Libr.J.Supplement -  Library Journal Supplement (US) Libr.Rev. -  Library Review (GB)Libri -  Libri (I)Naucn.Teh.Bibl. -  Naucnye i Tehniceskie Bibliotéka (RU)New Rev. Inf. Netw. -  New Review of Information Networking (GB)Online Inf.Rev. -Online Information Review (I)Program -  Program (GB)Prz.Bibl. -  Przeglad Biblioteczny (PL)Public Libr.Q. -  Public Library QuarterlyRef.User Serv.Q. -  Reference and User Services Quarterly (US)Ser.Libr. -  The Serials Librarian (US)Signum -  Signum (FI)Tech.Serv.Q. -  Technical Services Quarterly (US)Z.Bibliothekswes. Bibliogr. -  Zeischrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (DE)
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Könyvtári Intézet 
Könyvtártudományi SzakkönyvtárBudapest, I. Budavári Palota F épület, VIII. emelet Levélcím: 1827 Budapest, Telefon: 224-3793, Fax:224-3795, E-posta: kszk@oszk.hu

Hol keresse a hálózaton számítógépes szolgáltatásainkat?-  2004. szeptember -
(az URL-ek esetleges változásairól folyamatosan hírt adunk)

a Könyvtári Intézet honlapja:http://www.ki.oszk.hu
a szakkönyvtár honlapja:http://www.ki.oszk.hu/konyvtar/

on-line katalógus (LibriVision):http://nektar.oszk.hu
gyarapodási jegyzékünk:http://www.ki.oszk.hu/konyvtar/gyarap

könyvtárközi kölcsönzés, elektronikus dokumentumszolgáltatás:kszk@oszk.hu
adatbázisok (MANCI és THES):http://w3.oszk.hu/manci.htm (a LISA-t könyvtárunkban helyben szolgáltatjuk)

Könyvtári Figyelő:http://www.ki.oszk.hu/kf
magyar könyvtári lapok tartalomjegyzéke:http://www.oszk.hu/konyvtar/tartj/tartjegy.html
on-line tájékoztatás a LiblnfO keretében:http://libinfo.oszk.hu

mailto:kszk@oszk.hu
http://www.ki.oszk.hu
http://www.ki.oszk.hu/konyvtar/
http://nektar.oszk.hu
http://www.ki.oszk.hu/konyvtar/gyarap
mailto:kszk@oszk.hu
http://w3.oszk.hu/manci.htm
http://www.ki.oszk.hu/kf
http://www.oszk.hu/konyvtar/tartj/tartjegy.html
http://libinfo.oszk.hu




Útmutató a Könyvtári Figyelő szerzői és közreműködői számára

®  A lap célja: a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gyakorlatával foglalkozó eredeti tanulmányok közlése, kiegészítve a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bemutató rovatokkal.
@  Műfajok, terjedelem: eredeti tanulmányok (20-25 A/4-es oldal), az ennél hosszabb tanulmányokat több részben jelentetjük meg), szemletanulmányok (10-20 A/4-es oldal), tömörítések, fordítások (5-15 A/4-es oldal), recenziók (3-6 A/4-es oldal), referátumok (1-2 A/4-es oldal). A megadott terjedelemtől a szerkesztővel megegyezve, el lehet térni.
®  Szövegszerkesztővel készült kéziratokat e-mailben (csatolt fájlként) vagy mágneslemezen lehet küldeni (a lemezt visszaküldjük). A formázás nélkül írt szöveget tudjuk a legkönnyebben használni; a címhierarchiát számozással célszerű jelölni. Idézeteket, neveket, fontosnak ítélt részleteket lehet kurziválni. Jó, ha a mondandó áttekinthetősége érdekében alcímekkel tagolják a szöveget. A rövidítések, betűszók feloldását az első előfordulásuk után kérjük megadni. A gépelt kéziratokat egy példányban 25 soros (50-52 betűhelyes, kettes sortávolságú) A/4-es oldalon, folyamatos oldalszámozással, egy példányban kérjük benyújtani.
®  Javítás, tipográfia: a szerkesztőség stiláris és nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kéziratokat, a tartalmat érintő változtatást csak a szerző jóváhagyásával lehet végrehajtani. Az írások tipográfiai kialakítását a szerkesztőség végzi el, a szerző kérheti a betördelt cikket korrektúrára.
®  Illusztrációk: illusztrációkat (ábrák, táblázatok, grafikonok stb.) a kézirat mellékleteként kell beadni és a szövegben, a margón kell megjelölni a helyüket. Az ábrákat számozzák be (folyamatosan, arab számokkal) és adják meg az ábrafeliratot.
@  Tartalmi összefoglaló: a Tanulmányok és a Kitekintés rovat írásaihoz az angol és német nyelvű rezümék elkészítéséhez kb. 10-15 mondatos tartalmi összefoglalást is kérünk mellékelni.© Irodalomjegyzék, hivatkozások: A szövegben említett hivatkozások forrásait a cikk végén irodalomjegyzékben kell megadni Irodalom vagy Jegyzetek cím alatt. A szövegben a felső indexbe írják a hivatkozás számát. A lábjegyzetet csillaggal kérjük jelölni és az oldal alján lehet megadni. Ha 3-nál több a megjegyzések száma, folyamatos sorszámozással kérjük a jegyzeteket, de ilyenkor a cikk végén az irodalomjegyzékbe beépítve Jegyzetek cím alatt közöljük majd.

Folyóiratcikkre történő hivatkozás az Irodalomban:1. ROCKMANN, I. M.: Coping with library incidents.In: College and Research Library News, vol. 56. 1995. no. 7. pp. 456-457.Vagy1. TÓTH Gyula: Áttörések. A public library megjelenése, első térhódítása Magyarországon.In: Könyvtári Figyelő. 1999. 45. évf. 2. sz. 223-235. p.
Könyvekre történő hivatkozásnál:1. Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint.Szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. B p .: Akad. K., 1999. 587 p.1. BATÁRI Gyula: Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből. (1853-1920).B p .: OSZK, 1999. 88 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei, 12.)
Könyvrészletre történő hivatkozásnál:2. M ARX György: Az informatikai kultúra. In: Trendek magyar módra. B p .: OMIKK, 1989. 116-126. p.© Honorárium: A szerzőkkel felhasználási és megbízási szerződést köt a szerkesztőség, mely alapján a folyóiratszám megjelenése után tiszteletdíjat fizetünk. A felhasználással kapcsolatos részleteket a felhasználási szerződés tartalmazza. Támogatjuk a szerző által leszámlázott tiszteletdíj kifizetését is.©  Szerzői jog: amennyiben a folyóiratban közölt írások máshol is megjelennek, kérjük hivatkozzanak a folyóiratban történt közlésre.

©  Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle, CD-ROM bemutató című rovatok szerzőit a folyóirat megjelenése után 1 tiszteletpéldány illeti meg.
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KÖZLÉS MEGÁLLAPODÁS SZERINT.

ÉRDEKLŐDNI LEHET A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN ÉS TELEFONJÁN.
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